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editorial
Prezados leitores,
O ano de 2020 trouxe a todos nós muitos desafios, dificuldades e superações. Embora tenha sido um ano de batalhas, podemos dizer que foi também um ano de muito
trabalho, descobertas, readaptações e novas perspectivas. Com isso em mente e seguindo as tendências mais
modernas do mundo editorial, optamos por renovar
nosso Conselho em ciclos de tempo, trazendo renovação
constante com frescor de ideias e aspirações.
É com enorme satisfação que apresentamos o novo
Conselho editorial. Sejam muito bem vindos a esse
novo ciclo; Prof. Dr. Iran Eduardo Lima Neto (UFC), Prof.
Dr. Marcelo Zaiat (USP), Prof. Dr. Luciano Matos Queiroz (UFBA), Prof. Dr. Adriano Luiz Tonetti (Unicamp),
Prof. Dr. Joel Dias da Silva Dias (FURB - Universidade de
Blumenau), Prof. Dr. Bernardo Arantes do Nascimento
Teixeira (UFSCAR), Prof. Dr. Gilmar Wanzeller Siqueira (UFPA), Prof. Dr. Gilson Barbosa Athayde Junior
(UFPB), Dr. Jairo Tardelli (Consultor autônomo), Prof.
Dr.Kamel Zahed Filho (USP/Sabesp), Profª. Drª. Dione
Mari Morita (Escola Politecnica da USP), Profª. Drª.
Angela Di Bernardo Dantas (Universidade de Ribeirão
Preto/UNAERP), Prof. Dr. José Roberto Campos (USP/
São Carlos), Profª. Drª. Ariuska Karla Barbosa Amorim
(UNB) e Paulo Sergio Scalize (UFG).
Estamos felizes e gostaríamos de compartilhar com
vocês, nossos queridos leitores, alguns importantes
sucessos e conquistas que conseguimos realizar ao
longo deste ano desafiador:
• A revista DAE foi indicada para a categoria B1 no
Qualis/CAPES;
• Padronizamos nosso site de forma a se enquadrar
nas exigências do MCTI - Ministério da Ciência e
Tecnologia e Inovação e dessa forma conseguimos o
nosso registro ISSN digital, tão importante para nossa revista, que hoje é prioritariamente publicada em
mídias digitais;

•
Ampliamos em 30% o conteúdo por edição e
aumentamos o número de revistas publicadas por
ano. Apesar de manter a periodicidade trimestral,
estamos lançando seis edições anuais, sendo duas
especiais, com o objetivo de aumentar o fluxo de
artigos aprovados em nossa base de dados. A edição
do trimestre outubro-dezembro já está online
e disponível para download no endereço http://
revistadae.com.br/downloads/edicoes/RevistaDAE-226.pdf; a edição especial de novembro pode ser
acessada em http://revistadae.com.br/downloads/
edicoes/Revista-DAE-227.pdf.
Como podem ver, demos passos importantes, e em
2021 temos mais um grande motivo para celebração,
pois a Revista DAE completa 85 anos de existência! Estamos felizes e gratos por sua colaboração e contribuição durante todos esses anos. Vocês são nossa motivação para continuarmos informando, compartilhando,
ilustrando e publicando tudo sobre Saneamento e suas
vertentes, difundindo tecnologias e inovações. E, para
brindarmos esse ano tão especial, teremos, além das
quatro edições trimestrais, duas especiais; em março
uma temática sobre polimento de lagoas e em setembro, no Encontro Técnico da AESabesp 2021, uma especial para aumentar a velocidade de publicação dos
artigos aprovados e em espera no banco de dados.
Na última página desta edição apresentamos nossos
agradecimentos a cada um dos nossos pareceristas,
que garantem com suas revisões a qualidade do conteúdo produzido, analisado sigilosamente quanto ao
mérito técnico científico, tornando cada edição uma
referência de conhecimento, análises e tendências.
E, aproveitando a primeira edição de um novo ciclo,
desejamos um Feliz 2021 a todos e uma excelente e
proveitosa leitura.

• Conseguimos também o nosso registro na CrossRef e
nosso próprio radical DOI;
• A Revista DAE foi indexada na importante base DOAJ,
e estamos nos preparando para nossa inserção futura na Web of Science (WOS), SCOPUS e SCIELO;

Engª Cristina Knorich Zuffo
EDITORA-CHEFE
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Resumo
Nas circunstâncias de escassez hídrica, cresce a adoção de técnicas de uso racional de água, dentre as quais
o reúso, que vem sendo utilizado por vários setores usuários desse recurso, inclusive a indústria. Diante desse
cenário, este trabalho teve por objetivo principal analisar a viabilidade da implementação do sistema de reúso de água em uma indústria de revestimento cerâmico, localizada no estado de Sergipe, considerando aspectos econômicos, ambientais e sociais. Para isso foram realizadas entrevistas, visitas locais, questionários,
ensaios laboratoriais, projeto e orçamento da obra, por meio dos quais foram coletados os dados necessários
para o desenvolvimento do trabalho. Concluiu-se que é viável a implantação do sistema de reúso em uma
indústria de revestimento cerâmico, pois, apesar de não promover retorno de investimento para a indústria
em estudo, possibilita uma alta redução de consumo e tem boa aceitabilidade, contribuindo para o meio
ambiente e a atenuação da crise.
Palavras-chave: Uso racional. Reúso de água. Indústria.
Abstract
In water scarcity circumstances, the adoption of rational water use techniques grows. Reuse is an example of these
techniques that has been used by several sectors users of water, including the industry. By this scenario, the main
objective of this work was to analyse the feasibility of the implementation of the water reuse system in a ceramic
coating industry, located in the state of Sergipe, considering economic, environmental and social aspects. For this,
interviews, local visits, questionnaires, laboratory tests, project and budget of the work were carried out through
which the necessary data for the development of the system were collected. It was concluded that it is feasible to
implement the reuse system in a ceramic coating industry, since, it allows a high reduction of consumption and
has good acceptability, contributing to the environment and mitigation of the crisis. Although it does not promote
return on investment for the industry under study nowadays.
Keywords: Rational use. Reuse. Industry.

Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão - Sergipe - Brasil.
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1 INTRODUÇÃO
O problema de escassez hídrica tem se espalhado por várias partes do mundo, principalmente,
pelo elevado crescimento populacional, associado à poluição hídrica e ao desperdício. O Brasil
é um país privilegiado por deter um grande potencial hídrico, no entanto não está isento da
crise. Segundo Setti et al. (2000), o problema de
escassez hídrica no Brasil é consequência, além
de causas naturais, da combinação entre o crescimento exagerado das demandas localizadas e
da degradação da qualidade das águas, originários dos desenfreados processos de urbanização,
expansão agrícola e industrialização.

posições), cresce a ideia do gerenciamento de
demanda, que consiste na prática da adoção de
medidas que incentivem o uso racional de água,
sem prejuízo nos atributos de higiene e conforto
dos sistemas originais (ALBUQUERQUE, 2004).

Em 2015, na região Nordeste do Brasil, todos os
estados notificaram ocorrência de eventos de
seca. Em 2018, a seca nessa região atingiu o sétimo ano consecutivo, trazendo múltiplos impactos para a população (ANA, 2016; CIRILO, 2015).

O estudo da implementação do reúso de água
tem se expandido para os diferentes usuários
desse recurso, inclusive a indústria. De acordo
com a ANA (2015b), o setor industrial é responsável por 15% da vazão retirada total no Brasil,
o que desperta grande preocupação com relação ao problema de escassez, seja pelo consumo
excessivo ou pela poluição dos corpos d’água,
consequência do lançamento de efluentes. Diante disso, a indústria tem sido constante alvo de
experiências de implementação de alternativas
de minimização do consumo, conforme apresentado nos estudos realizados por Lopes (2006) e
Ribeiro (2011).

Na maioria dos casos, para minimizar os impactos gerados pela crise hídrica, os governos federais e estaduais optam pela implementação
de medidas emergenciais, como racionamento,
utilização de carros-pipa e medidas regulatórias
drásticas, como a diminuição da vazão defluente
de reservatórios. No Rio São Francisco, por exemplo, de 2013 até 2018, a vazão foi reduzida de
1300 a 550 m³/s, conforme a Resolução da Agência Nacional de Água Nº 90/2018 (ANA, 2018).
Essa necessidade de agir de forma emergencial,
que causa muitos transtornos à população, pode
ser evitada com a implementação de um planejamento e gerenciamento mais adequado dos recursos hídricos (ANA, 2015a; ANA, 2017).
No contexto de gerenciamento dos recursos hídricos, tem-se destacado o desenvolvimento de
técnicas e propostas que objetivam o uso racional de água. De forma a reconsiderar o antigo
conceito de solução para o problema de escassez, que seria inicialmente a expansão da oferta
de água (construção de barragens, canais, transRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 06-15 | Jan a Mar, 2021

Dentre as técnicas de uso racional, fortalece-se,
cada vez mais, o reúso, como alternativa para
harmonizar a relação entre a demanda e oferta
de água. Com o auxílio de tecnologias, uma água,
depois de utilizada, consegue ser adaptada a um
novo uso, sendo necessário passar por tratamento ou não (a depender do uso a qual será destinada), colaborando com a redução da escassez
hídrica (MIERZWA, 2002; ALBUQUERQUE, 2004).

A indústria de revestimento cerâmico, por exemplo, possui altos índices de consumo de água
e, sendo o Brasil um grande produtor (2º maior
do mundo em 2014, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica), esse
ramo da indústria merece uma atenção especial
quando se trata de gerenciamento dos recursos
hídricos (ANFACER, 2014).
Diante desse contexto, o presente trabalho tem
como objetivo analisar a viabilidade da implementação do sistema de reúso de água na indústria, considerando os aspectos econômicos,
ambientais e sociais.
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Para tanto, foi realizado um estudo de caso em
uma indústria de revestimento cerâmico, localizada no Estado de Sergipe, com o intuito de investigar o sistema de reúso já implementado na
empresa, verificar a sua eficiência, quantificar o
custo de construção, mensurar a redução de consumo de água pós implantação e funcionamento
do sistema e analisar o nível de aceitabilidade das
pessoas ao consumo de uma água de reúso.

A indústria de cerâmica, objeto de estudo, fica
localizada no estado de Sergipe (que apresenta
cerca de 38% de sua área com clima semiárido)
e dispõe de uma extensa área territorial, contemplando as jazidas, os pátios de secagem e os
galpões que abrigam o maquinário. Possui, aproximadamente, 270 funcionários, que trabalham
em turnos administrativos e turnos de revezamento em duas linhas de produção.
O processo de produção acontece por via seca,

2 METODOLOGIA

ou seja, as placas cerâmicas são feitas por pro-

2.1 Área de estudo

cesso de moagem a seco das matérias-primas,
por moinhos de martelo e pendulares (ABCERAM,

A empresa estudada atua no setor cerâmico, tendo como objetivo produzir pisos e revestimentos
para o mercado interno e externo.

2017). O processo produtivo obedece às etapas
apresentadas na Fig. 1.

Figura 1 - Etapas do processo de produção da indústria.

matérias -primas
estocagem

secagem
prensagem

moagem a seco
secagem

aplicação do vidrado
(linha de esmaltação)

umidifação e granulação
queima

seleção

seleção/embalagem/
expedição

queima

processos que
usam água

preparação do esmalte
Fonte: Adaptado de ABCERAM (2017).

Como pode ser visto na Fig. 1, no processo de

Vale ressaltar que, na etapa de granulação, o grau

produção a seco a água é utilizada em duas eta-

de umidificação da massa moída a seco adotado

pas principais: antes da prensagem, ou seja, na

pela empresa é de 8% do peso seco, permitindo a

etapa de granulação, e na linha de esmaltação.

formação de um material granulado, que é envia-

Além disso, na indústria, a água é utilizada para

do para a prensagem. Ainda, a tinta utilizada pela

consumo humano (ambientes sanitários, bebe-

indústria cerâmica não é produzida na empresa.

douros e refeitório), nas operações de limpeza

A indústria estudada possui uma característica

dos equipamentos, do piso da fábrica e dos ba-

importante de já utilizar o reúso de água em seu

nheiros e na preparação dos esmaltes.

processo de produção, pois dispõe de uma pe-
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quena Estação de Tratamento de Efluentes (ETE),
composta por 4 tanques de sedimentação, com
capacidade de 16.000 litros cada, que tratam os
efluentes da linha de esmaltação e da limpeza da
área de fabricação de esmalte. O efluente tratado
é reutilizado no processo na etapa de granulação.
2.2 Coleta de dados
2.2.1 Funcionamento da ETE e Quantidade de
Efluente Tratado
Para coletar os dados referentes ao funcionamento da ETE da indústria e a quantidade de
efluente tratado, foram realizadas visitas técnicas para observação do processo e execução
das entrevistas.
Durante as visitas em campo, foi observado todo
o processo de tratamento, desde a coleta do
efluente até a passagem pela última etapa e encaminhamento para reúso.
A entrevista foi realizada de forma não estruturada
com o funcionário responsável pela ETE, que informou a quantidade de efluente tratado diariamente.

2.2.2 Eficiência da ETE da indústria
Para análise da eficiência da ETE instalada na indústria, foram realizados testes em laboratório,
obedecendo os métodos padrões para o exame
de água e águas residuais (Standard Methods
for Examination of Water and Wastewater APHA, 2012).
Dos componentes típicos do efluente não tratado
gerado na produção de revestimento cerâmico,
foram analisados os materiais suspensos e sedimentados e a DQO (Demanda Química de Oxigênio), mas a composição química (cloreto, magnésio, potássio, alumínio, etc) não foi analisada por
necessitar de ensaios muito específicos. Além
disso, foram determinados pH, cor e turbidez, que
normalmente são altos no efluente de uma indúsRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 06-15 | Jan a Mar, 2021

tria de revestimento cerâmico, devido às partículas finas de esmaltes e minerais de argila.
Como as normas para fabricação de revestimento cerâmico não mencionam padrões para a
qualidade da água nem a bibliografia consultada
faz alguma recomendação, para verificar a eficiência do tratamento, a água atualmente utilizada pela indústria em seu processo de produção
(água do poço) foi utilizada como referência. Os
limites dos parâmetros a serem cumpridos foram
estabelecidos por meio dos testes de qualidade
da água captada nos poços.

2.2.3 Custo de implementação
Para quantificação do custo de implementação,
foi elaborado o orçamento, incluindo os custos
dos materiais e os encargos sociais, por meio de
pesquisas de mercado e com o auxílio do software ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe.
O ORSE é um software gratuito desenvolvido e
disponibilizado pela CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe.
Esse software possui um banco de dados composto por milhares de insumos, serviços e composições de preço unitário, que são atualizados
mensalmente pela companhia, permitindo a elaboração de orçamentos de diferentes tipos de
obra (CEHOP, 2017).
No ORSE, foi utilizada a base de dados do mês de
janeiro de 2018.

2.2.4 Viabilidade Econômica e Ambiental
(Análise dos custos e da redução de consumo)
Nesta etapa, com base na quantidade de efluente tratado e no orçamento elaborado, foi obtida
a redução de consumo, em volume de água e
em dinheiro (redução dos gastos nas contas de
água), alcançada com a implementação do sistema de reúso.
9
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2.2.5 Viabilidade Social (Aceitabilidade da água
para reúso)

aproximada por uma distribuição normal satisfazendo essas condições (REIS, 2012).

Para aquisição dos dados referentes ao aspecto social, foi aplicado um questionário, a fim de
avaliar a aceitabilidade ambiental e econômica
dos gestores e funcionários da indústria em relação a uma água reutilizada.

𝑒𝑒" = 𝑍𝑍% 𝑥𝑥 )

O questionário, apresentado na Fig. 2, foi aplicado a uma amostra de funcionários e foram utilizados os Intervalos de Confiança (ICs) para a estimação dos parâmetros da população.
Como trata-se de variáveis qualitativas, a estimação por intervalo foi feita em função da Proporção Populacional (π), para o qual o melhor
estimador é a proporção amostral (p). Como não
se sabe a respeito da variância da população, é
indicado utilizar uma estimativa exagerada da
amostra, supondo o máximo valor possível para
o produto 𝑝 𝑥 (1−𝑝), que ocorre quando a proporção é 0,5. A proporção amostral “p” tem média
igual a “π” e variância igual a [π x (1 − π)𝑛/] (REIS,
2012; BOLFARINE; BUSSAB, 2004).
Para o cálculo do erro máximo de estimação ou
precisão do intervalo foi utilizada a Eq. 1, adotada quando 𝑛 𝑥  𝑝≥5 e 𝑛  𝑥 (1−𝑝) ≥ 5, já que a
proporção amostral “p” é binomial e só pode ser

&

𝑝𝑝 𝑥𝑥 (1 − 𝑝𝑝 (1)
𝑛𝑛

Em que:
e0 = erro máximo de estimação;
𝑍𝛼/2 = valor crítico para o grau de confiança desejado;
p = proporção de resultados favoráveis da variável na amostra;
n = tamanho da amostra.

Como a população é finita, com o tamanho (N) conhecido e o tamanho da amostra (n) é maior que
5% de N, foi preciso corrigir o erro máximo de estimação, utilizando a Eq. 2, para evitar que os limites do intervalo não fossem acurados (REIS, 2012).

𝑒𝑒"#$%%&'&($ = 𝑒𝑒" 𝑥𝑥 ,

𝑁𝑁 − 𝑛𝑛
(2)
𝑁𝑁 − 1

Por fim, o IC foi construído, segundo a Eq. 3
(REIS, 2012).

𝑃𝑃 (𝑝𝑝 − 𝑒𝑒' ≤ 𝜇𝜇 ≤ 𝑝𝑝 + 𝑒𝑒' ) 

(3)

Figura 2 - Questionário de aceitabilidade do sistema de reúso de água.

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Funcionamento da ETE e Quantidade de
Efluente Tratado
No sistema de reúso da indústria de cerâmica,
o efluente das linhas de esmaltação é captado
por calhas contidas no piso da indústria e enviado por tubulação aérea até a ETE, com o auxílio
de uma bomba, localizada nas proximidades de
onde é gerado o efluente. Já o efluente do setor
de fabricação de esmalte (limpeza dos tanques
e do piso) percorre nas calhas até a ETE e, só aí,
com ajuda de bomba, é enviado aos tanques
para tratamento.
A ETE é composta por 4 tanques de 16.000 litros,
sendo que 3 funcionam em batelada, ou seja, somente quando um tanque está cheio enche-se o
seguinte. O quarto tanque é utilizado para armazenamento do efluente pré-tratado e aplicação
do cloro para desinfecção.
O enchimento de um tanque dura, em média,
11 horas. Quando cheio, são adicionados de 15
a 45 litros de polímero e, aproximadamente, 15
litros de um agente coagulante (decantador). O
efluente passa por 5 minutos de agitação (somente os tanques 1, 2 e 3 possuem agitadores)
e demora entre 30 a 40 minutos para sedimentar
os sólidos. Eventualmente é, ainda, adicionada
cal ao efluente (aproximadamente 3 kg), para
correção do pH, quando este é inferior a 6. O pH
deve estar entre 6,4 a 7,2 e é sempre verificado
com o auxílio de fita medidora.
O efluente pré-tratado nos tanques 1, 2 e 3 é enviado para o tanque 4 com auxílio de uma bomba, onde será adicionado cloro para desinfecção.
O efluente tratado no tanque 4 é, ainda, encaminhado a um filtro de fluxo descendente, onde
passa por 3 camadas de areia para posterior en-
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vio, com auxílio de bomba, ao início do processo
de produção, mais precisamente, para a etapa de
granulação da massa.
O resíduo do tanque 4 é recolhido e, com auxílio de uma bomba, enviado a um tanque de armazenamento. Desse tanque, também com auxílio de bomba, o resíduo é encaminhado para
passagem em um filtro prensa, em que a água,
recolhida por calha, volta para o início do tratamento e a massa volta para a mistura no início
do processo produtivo da indústria, finalizando
o sistema de reúso.
Após análise da ETE e realização da entrevista
com o funcionário responsável, foi constatado
que 12 tanques de efluente são tratados por semana, o que corresponde a 672.000L mensais
(considerando que cada tanque é enchido até
87,5% da sua capacidade, como indicado pelo
gerente da empresa), e todo o efluente gerado
na linha de esmaltação e o efluente da limpeza
do piso e dos tanques do setor de fabricação de
esmalte recebem tratamento e são aproveitados
no processo de produção.

3.2 Eficiência da ETE da Indústria
Foram realizados os testes de qualidade da
água utilizada pela indústria para a produção
das peças (água do poço), do efluente bruto e
do efluente tratado (proveniente do tanque 4).
O teste de qualidade não foi realizado com o
efluente após a passagem no filtro, pois não foi
possível fazer a coleta, já que a saída é ligada
diretamente ao início do processo de produção,
sem ponto para captação.
Os resultados dos ensaios são apresentados na
Tabela 1.
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Tabela 1 - Resultados dos testes que qualidade da água e do efluente da indústria.
Parâmetro

Água do poço

Sólidos totais (mg/L)
Sólidos suspensos (mg/L)
Sólidos sedimentáveis (mL/L)
pH
Cor (uC)
Turbidez (uT)
DQO (mg/L)
DQO filtrada (mg/L)

1.075
89
0,1
6,7
> 550
281
33
7

Efluente
Bruto (Eb)
12.842
12.435
35
8,09
> 550
1.100
598
87,5

Efluente tratado (Et)

Eficiência (%)

1.498
0
< 0,1
6,95
48
9
99,5
95

88,3
100,0
> 99,7
> 91,3
> 99,4
83,4
-

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Analisando os resultados dos testes de qualidade
da água do poço e do efluente tratado no tanque 4, observou-se que o método utilizado pela
indústria apresenta uma boa eficiência de remoção para todos os parâmetros analisados (acima
de 80%).
O pH do efluente é semelhante ao da água do
poço com valor dentro da neutralidade.
Comparando o efluente tratado com a água utilizada pela indústria em seu processo produtivo
(água do poço), percebe-se que aquele apresenta qualidade superior na maioria dos parâmetros,
exceto em relação aos sólidos totais e a DQO. No
entanto, sabe-se que os sólidos totais são compostos pelos sólidos suspensos e pelos sólidos
dissolvidos. Pela Tabela 1, vê-se que a quantidade de sólidos suspensos presentes no efluente
tratado é zero, ou seja, seus sólidos totais correspondem apenas aos sólidos dissolvidos, o que
não representa um problema para uso no processo de produção.
O sistema de tratamento tem um bom desempenho de remoção de DQO (83,4%) e, de maneira
semelhante aos sólidos, a DQO do efluente da
ETE apresenta matéria orgânica praticamente
apenas na forma dissolvida.
Diante disso, percebeu-se que o filtro pelo qual
o efluente é submetido ao sair do tanque 4 tem a
função, apenas, de garantir segurança, caso haja

12

algum problema no processo de tratamento realizado nos tanques. Neste caso, o filtro removeria
uma parcela dos sólidos suspensos que escapassem do tratamento.
3.3 Custo de implementação
De acordo com o orçamento elaborado no ORSE,
a implantação do projeto de reúso requer um investimento inicial de R$ 263.310,24.

3.3.1 Viabilidade Econômica e Ambiental
(Análise dos custos e da redução de consumo)
O volume de água a ser reutilizado foi encontrado conforme apresentado anteriormente e corresponde a 168.000 L/semana, ou seja, 672 m³/
mês, constituindo o volume de água a ser economizado mensalmente.
Em dinheiro, esse projeto não reproduz economia para a indústria estudada, pois todo o processo produtivo é abastecido com água do poço,
pela qual a empresa não paga, já que, em Sergipe, ainda não foi implementado o instrumento
de cobrança pelo uso da água.
Porém, supondo-se que a fonte dessa água
fosse a Compainha de Saneamento de Sergipe, que cobra, atualmente, para a categoria
industrial, uma tarifa de R$ 18,21 (para consumo superior a 30 m³) (DESO, 2018), a im-
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plantação do sistema de reúso de água implicaria em uma economia de R$ 12.237,12/mês.
Portanto, em aproximadamente 1 ano e 10 meses, a indústria passaria a receber o retorno do
seu investimento.

3.3.2 Viabilidade Social (Aceitabilidade da água
para reúso)
O questionário de aceitabilidade foi respondido por
uma amostra de 100 funcionários da indústria. As
repostas encontram-se disponíveis no Quadro 1.

Quadro 1 - Respostas do questionário de aceitabilidade.
Perguntas / Respostas
Você sabia que uma água que já foi utilizada em uma atividade pode ser utilizada em outra atividade?
Você adotaria o reúso de água em sua casa para diminuir o consumo de água?
Você adotaria o reúso de água independentemente do valor que custasse?

SIM
86
92
79

NÃO
14
8
21

Fonte: Elaborada pelas autoras.

De acordo com o Quadro 1, em relação à aceitabilidade ambiental, foi encontrado o valor de
p = 92% e, quanto à aceitabilidade econômica,
encontrou-se p = 79%.
Pelas respostas, observou-se que os entrevistados apresentam conhecimento em relação à técnica de reúso de água; entretanto, aparentemente desconhecem as dificuldades de adquirir um
nível de potabilidade para o consumo desta, uma
vez que houve um percentual de 92% de aceitabilidade em adotá-la para diminuir o consumo de
água com seu uso.

3.3.3 Cálculo do erro máximo de estimação e
construção dos intervalos de confiança
A determinação do erro máximo de estimação e
dos limites dos intervalos de confiança (LI e LS) foi
realizada com o auxílio do software Excel, usando as
Eq. 1 e 2. Nos cálculos, utilizou-se N = 272 (quantidade total de funcionários da indústria) e adotouse o nível de confiança de 95% (α=0,05 e Z=1,96).
Na Tabela 2, foram apresentados os resultados
para cada variável analisada. Para as duas variáveis, foi utilizada a distribuição normal e o erro
máximo de estimação foi corrigido.

Tabela - Resultados das variáveis analisadas nos questionários de aceitabilidade.

Reúso de água

Variáveis
Aceitabilidade
ambiental
Aceitabilidade
econômica

n

p

e0

e0 corrigido

LI

LS

100

0,92

0,05

0,04

0,88

0,96

100

0,79

0,08

0,06

0,73

0,85

Fonte: Elaborada pela autora.

Por fim, com os dados apresentados na Tabela 2,
foi possível construir os intervalos de confiança
para cada variável, utilizando a Eq. 3.
• Aceitabilidade ambiental
P (0,88 ≤ μ ≤ 0,96) ≃ 95%
• Aceitabilidade econômica
P (0,73 ≤ μ ≤ 0,85) ≃ 95%
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Com isso, conclui-se que, em se tratando da
aceitabilidade ambiental, há 95% de probabilidade de que a verdadeira proporção populacional de aceitabilidade esteja entre 88% e 96%,
bem como para a aceitabilidade econômica há
95% de probabilidade de que a verdadeira proporção populacional de aceitabilidade esteja entre 73% e 85%.
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Portanto, pode-se afirmar que o reúso de água
apresenta um bom nível de aceitabilidade social
em ambos os critérios analisados.

4 CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, verificou-se que,
quanto ao aspecto econômico, a implementação dessa técnica requer um alto investimento
inicial e, para a empresa analisada, não traz retorno financeiro, já que esta não paga pela água
captada por meio dos poços, que é utilizada em
todo o processo produtivo. Porém, na ocasião
da efetivação da cobrança, considerando o alto
consumo de água na etapa de granulação e em
toda a indústria, poderia trazer retorno em pouco tempo. Considerando, por exemplo, que essa
água fosse proveniente da Compainha de Saneamento de Sergipe, a implantação do sistema de
reúso de água implicaria em uma economia de
R$ 12.237,12 mensais e o prazo para o retorno
do investimento seria de, aproximadamente, 1
ano e 10 meses.
Quanto ao aspecto ambiental, encontrou-se um
resultado favorável, já que são economizados
672 m³/mês, ou seja, todo esse volume de água
deixa de ser retirado dos corpos hídricos mensalmente. Cabe ressaltar, portanto, a preocupação
ambiental da empresa, já que esta, por enquanto, não tem retorno financeiro com a adoção do
sistema de reúso.

Conclui-se, portanto, que é viável implementar
um sistema de reúso em indústria de revestimento cerâmico, e vale destacar a necessidade
de implantação de instrumentos de gestão na
bacia hidrográfica em que a indústria está inserida, principalmente a cobrança pelo uso da
água (exemplos de bacias como São Francisco,
PCJ - Piracicaba, Capivari e Jundiaí, entre outras),
a qual traria benefícios financeiros e operacionais, por meio do desenvolvimento de melhorias
na própria bacia e incentivaria ainda mais o uso
racional de água por parte dos grandes usuários,
como é o caso da indústria de cerâmica.
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Resumo
A calibração de redes de distribuição de água é uma importante ferramenta para a obtenção de modelos
computacionais que representem melhor a rede instalada. Neste trabalho foi desenvolvida uma nova rotina,
que adapta o Método do Gradiente Hidráulico Alternativo (MIGHA), utilizado na calibração do fator de atrito
e no cálculo da rugosidade absoluta, tornando mais uniformes os resultados obtidos para esse parâmetro nas
tubulações que possuem o mesmo material. Além disso, foram testadas diferentes funções objetivo com o
intuito de descobrir qual é a mais indicada para o método. Os resultados obtidos sugerem que a nova rotina
de uniformização melhora consideravelmente as calibrações, retornando excelentes resultados, mesmo utilizando apenas 25% dos nós com pressões conhecidas. As diferentes funções objetivo testadas não influenciaram significativamente nos resultados.
Palavras-chave: Calibração. Rugosidade absoluta. Rotina de uniformização. Funções objetivo.
Abstract
Calibration of water distribution networks is an important tool for obtaining computational models that better
represent the installed network. This work developed a new routine that adapts the Alternative Hydraulic Gradient
Method (MIGHA), used in the friction factor calibration and absolute roughness calculation, making the results
obtained for this parameter more uniform in the pipes that have the same material. In addition, different objective
functions were tested in order to find out which one is the most suitable for the method. The results suggest that the
new standardization routine considerably improves calibrations, returning excellent results, even using only 25%
of nodes with known pressures. The different objective functions tested did not significantly influence the results.
Keywords: Calibration. Absolute roughness. Standardization routine. Objective functions.
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1 INTRODUÇÃO
Nos centros urbanos, as redes de distribuição
de água são essenciais para a manutenção do
estilo de vida e da saúde da população. A garantia desse recurso em quantidade, qualidade
e pressão é fundamental para estabelecer um
padrão de vida aceitável e condizente com as
necessidades atuais. Para tanto, as companhias
de água necessitam cada vez mais de modelos
computacionais que representem bem a rede
instalada e que facilitem o seu acompanhamento. Além disso, modelos mais próximos da realidade facilitam a detecção de falhas e na criação
de projetos de ampliação.
Para trabalhar com um modelo computacional
coerente, é necessário conhecer alguns parâmetros da rede, tais como a rugosidade das tubulações, diâmetros, demandas, entre outros. No entanto, a vida útil desse tipo de projeto costuma
ser longa, e é natural que com o passar do tempo
os valores desses parâmetros se alterem. Segundo Vassiljev, Koor e Koppel (2015), a rugosidade
e o diâmetro das tubulações sofrem alterações
devido a processos de corrosão e acúmulos de
sedimentos. Dito isso, surge a necessidade da
utilização de métodos de calibração capazes de
atualizar os valores desses parâmetros, utilizando-se comumente de dados de pressão ou vazão
da rede instalada medidos em campo. Vasconcelos, Costa e Araújo (2015) definem a calibração
em sistemas de distribuição de água como sendo
um processo de identificação de parâmetros físicos e operacionais, passíveis de alteração com
o tempo, que possibilita um mapeamento verdadeiro da rede.
Para Cheng e He (2011) existem três tipos de
calibração aplicáveis a redes de distribuição de
água: modelos de tentativa-e-erro; modelos de
simulação ou métodos explícitos; modelos de
otimização ou métodos implícitos. O terceiro
vem sendo comumente utilizado em trabalhos
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recentes de calibração: Bezerra, Castro e Araújo
(2017); Santos e Silva (2013), Cheng e He(2011).
O método implícito consiste na minimização de
uma função objetivo que torna os dados da rede
calibrada mais próximos dos dados observados.
A técnica de calibração de rugosidades em redes
de abastecimento de água utilizada neste trabalho é o Método Iterativo do Gradiente Hidráulico
Alternativo (MIGHA), um método implícito desenvolvido incialmente por Guo e Zhang (1994)
para a calibração da transmissividade hidráulica em aquíferos subterrâneos. Esse método foi
posteriormente adaptado por Schuster e Araújo
(2004) e mais tarde por diversos autores para o
seu uso em sistemas de distribuição de água. Entre eles, destacaram-se Rocha, Castro e Araújo
(2009), Rocha (2013), Pereira e Castro (2013) e
Bezerra, Castro e Araújo (2017).
O MIGHA, até então, não possui uma rotina que
uniformiza as rugosidades de tubulações que são
do mesmo material e da mesma idade. Portanto,
a utilização desse método pode retornar valores
de rugosidade muito diferentes para trechos que
supostamente deveriam possuir valores próximos desse parâmetro.
Este trabalho tem como objetivo desenvolver
uma adaptação ao MIGHA que uniformiza os
resultados das rugosidades absolutas calibradas em trechos que possuem o mesmo material,
bem como testar diferentes funções objetivo
e verificar qual a mais indicada nas aplicações
deste método.
1.1 O Método Iterativo do Gradiente Hidráulico
Alternativo (MIGHA)
Em seu trabalho, Bezerra, Castro e Araújo (2017)
propuseram a utilização do MIGHA na calibração
do fator de atrito e posterior cálculo das rugosidades. O método utiliza como função objetivo a
ser minimizada a Eq. 1.
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/

𝑓𝑓"#$ = '(∇𝐻𝐻+ − ∇𝐻𝐻- ) (1)
01

Em que ∇HO é o gradiente hidráulico (perda de
carga unitária) do trecho na rede com dados observados, ∇HC corresponde ao gradiente hidráulico da rede sem os dados observados e nT corresponde ao número total de trechos.
Para o cálculo dos gradientes hidráulicos em
todos os trechos, o método faz uso de duas redes de distribuição, as quais são denominadas
de Rede Calculada e Rede Observada. A Rede
Calculada é a que possui suas rugosidades estimadas, as quais se deseja calibrar. Esses parâmetros são atualizados a cada iteração, aproximando seus dados de pressão e vazão para os
medidos em campo. A Rede Observada possui
seus parâmetros estimados iguais à Rede Calculada; no entanto, alguns de seus nós têm suas
pressões fixadas de acordo com os dados medidos. Para utilizar o método com redes fictícias,
faz-se o uso do conceito de Rede Gabarito, a
qual possui todos os seus parâmetros corretos
e de onde se retiram os dados de pressão para
calibrar a Rede Calculada.
Bezerra, Castro e Araújo (2017), observando a
proporcionalidade e a relação direta do gradiente hidráulico com o fator de atrito na fórmula de
Darcy-Weisbach, propuseram a Eq. 2 para a calibração do fator de atrito.

)∇𝐻𝐻,# - )

0%

𝑓𝑓"#$% = 𝑓𝑓"# (
/
)∇𝐻𝐻.# - )

(2)

Em que f é o fator de atrito, o índice i representa
a iteração, e o índice j, o trecho.
O software desenvolvido pelos autores para calibrar as redes utiliza a biblioteca do EPANET2
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para realizar as simulações hidráulicas. Essa biblioteca utiliza a fórmula de Swamie-Jain para o
cálculo do fator de atrito, descrita na Eq. 3.

𝑓𝑓 =

0,25

𝜀𝜀
5,74 : (3)
(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,3,7𝐷𝐷 +
89
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 6,7

Em que ε é a rugosidade absoluta, D é o diâmetro
do trecho e Rey é o número de Reynolds.
Como o objetivo final é calibrar a rugosidade absoluta, esta foi isolada na Eq. 3, resultando nas
Eq. 4 e 5:

𝜀𝜀 = 3.7𝐷𝐷 × 10*.+/-. −
𝜀𝜀 =

21.238 × 𝐷𝐷
(4)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 *.6

3.7𝐷𝐷 × )𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 -,/ − 5.74 × 10-,5/78 9
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 -,/ × 10-.5/78

(5)

As rugosidades absolutas calculadas pela Eq.
4 possuem ordens de grandeza muito elevadas, portanto essa equação foi descartada pelos autores. Deste modo, este método, que será
adotado neste trabalho, segue a seguinte rotina: simulação da rede inicial; cálculo da função
objetivo com o uso da Eq. 1; cálculo dos novos
fatores de atrito com a Eq. 2 e cálculo das novas
rugosidades para a próxima iteração com a Eq.
5. Caso a rugosidade calculada para algum trecho seja negativa ou maior do que 12 mm, esta
é descartada e será mantida a mesma rugosidade para a próxima iteração. Esse processo
se repete até que um valor objetivo tenha sido
alcançado ou um número máximo de iterações
tenha sido atingido.
Ressalta-se que esse método é utilizado aqui
para calibrar as rugosidades, admitindo-se que
os outros parâmetros (consumos nodais, diâmetros, etc) sejam conhecidos.
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2 METODOLOGIA
2.1 Nova Rotina de Uniformização

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = da
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚|𝑥𝑥
amostra- −
e 𝑥𝑥/|é
Em que xi representa os valores
a mediana.

Analisando a metodologia proposta por Bezerra, Castro e Araújo (2017), observou-se que não
existe um critério que uniformize as rugosidades
calibradas em trechos que possuem o mesmo
material. Deste modo, é comum obter como resultado final dessa calibração um ou mais tubos
onde esse parâmetro se encontra com ordem de
grandeza diferente dos demais trechos com material de mesmo tipo.

O Z-Score modificado (Mi) é calculado com o uso
da Eq. 7.

Neste trabalho, é proposta uma nova rotina de
cálculo que adapta a metodologia de Bezerra,
Castro e Araújo (2017), uniformizando as rugosidades calibradas dos trechos que possuem o
mesmo material, ainda zelando por encontrar
resultados de pressão e vazão que se aproximam
da rede real.

Na rotina proposta, levou-se em consideração
que amostras de menor tamanho apresentam
maior dificuldade para se detectarem valores
aberrantes. Deste modo, para conjuntos que
apresentam até 5 tubulações de mesmo material, os valores considerados como limite para M
foram -0.5 e 0.5. Para conjuntos que possuem
entre 6 e 10 tubulações de mesmo material, os
valores admissíveis de M adotados se encontram
na faixa de -2.0 a 2.0. Por fim, para grupos de 11
ou mais trechos semelhantes, os valores limite
admitidos são -3.5 e 3.5.

Nesta nova rotina, ao fim de cada iteração, as
rugosidades calculadas com o uso da Eq. 5 serão
submetidas a uma verificação, onde para cada
conjunto de materiais será averiguada a existência de valores aberrantes para aquela família de
tubulações. Ou seja, para cada material haverá
uma lista de rugosidades calculadas, onde será
investigada a existência de valores que se distanciam dos demais do mesmo grupo. Esses valores
serão então substituídos pela mediana das rugosidades encontradas para este material.
O critério para detectar os valores aberrantes
calculados foi baseado na metodologia de detecção de outliers conhecida como a regra do
Z-Score Modificado, desenvolvida por Iglewics e
Hoaglin (1993) para a detecção de anomalias em
amostras de dados levantados.
Este método de detecção de outliers utiliza no
cálculo a mediana do desvio absoluto em relação
à mediana (MAD), calculado conforme a Eq. 6.

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚|𝑥𝑥- − 𝑥𝑥/| (6)
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𝑀𝑀" =

0.6745(𝑥𝑥" − 𝑥𝑥.)
(7)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Iglewics e Hoaglin (1993) sugerem que pontos
com valor de M maior do que 3.5 ou menor do
que -3.5 sejam considerados outliers.

O valor limite baixo de M adotado para grupos pequenos de tubulação com mesmo material praticamente obriga todos os trechos deste conjunto
a ter uma única rugosidade (a mediana calculada
para este grupo), visto que, se em uma determinada rede se encontram apenas 5 ou menos trechos
de um certo material, é provável que eles tenham
sido instalados em um mesmo momento e que sejam de um mesmo fabricante, reforçando a ideia
de que possuem rugosidades semelhantes.
2.2 Funções Objetivo
Além do teste da nova rotina de uniformização,
este trabalho propõe testar três novas funções
objetivo para a calibração, além da já proposta
por Rocha, Castro e Araújo (2009) (Eq. 1), a qual
/
será referenciada como 𝑓𝑓"#$ . = '(∇𝐻𝐻+ − ∇𝐻𝐻- )
01
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Uma das funções propostas consiste na minimização da soma dos quadrados dos erros relativos
das pressões, conforme explicitado na Eq. 8.

𝑓𝑓"#$% = (
/0

%

(𝑃𝑃+ − 𝑃𝑃- )
(8)
(𝑃𝑃+ )%

Em que nN é o número de nós da rede, PO é a pressão do nó na Rede Observada e PC é a pressão do
nó na Rede Calculada.
Outra função objetivo proposta é uma que minimiza a soma dos quadrados dos erros relativos
das vazões, conforme a Eq. 9.

𝑓𝑓"#$%

(𝑄𝑄+ − 𝑄𝑄- )/
= (
(𝑄𝑄+ )/ (9)
01

Em que QO é a vazão do trecho na Rede Observada e QC é a vazão do trecho na Rede Calculada.

Por fim, é proposta também uma função objetivo
mais completa, que visa minimizar as diferenças

entre pressões, vazões e gradientes hidráulicos
da rede observada e calculada, definida na Eq.10.

𝑓𝑓"#$% = 𝑓𝑓"#$' + 𝑓𝑓"#$) + *
23



(∇𝐻𝐻. − ∇𝐻𝐻0 )'
(∇𝐻𝐻. )'

(10)

É importante frisar que a escolha de determinada
função objetivo não implica necessariamente na
melhoria dos resultados da medida que teve seu
erro minimizado, isto porque as funções minimizam as diferenças entre os dados da Rede Calculada e Observada, e na verificação da qualidade
da calibração são comparados os valores calibrados e os reais (gabarito).

2.3 Rede Calibrada
A rede escolhida para testar a nova rotina de uniformização, bem como as novas funções objetivo, é uma adaptação da rede proposta por Lansey et al. (2001) e utilizada também por Tabesh,
Jasmab e Moeini (2011), representada na Fig. 1.

Figura 1 - Rede Lansey et al (2001).

20

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 16-33 | Jan a Mar, 2021

Proposta de uma nova metodologia para calibração de rugosidades em redes com diferentes materiais

A rede foi adaptada para se trabalhar com a fórmula universal de Darcy-Weisbach, já que o intuito do trabalho é encontrar as rugosidades absolutas dos trechos.

ção, bem como os dados retornados de pressão

Por se tratar de uma rede fictícia, são consideradas conhecidas as rugosidades de todas as tubulações, sendo estas chamadas de rugosidades
gabarito. Além disso, são conhecidos todos os
demais parâmetros necessários para a simula-

dos para realizar a calibração da Rede Calculada,

nos nós e vazão nos trechos. Os dados de pressão
desta rede com as rugosidades corretas (Rede
Gabarito) serão utilizados como dados observaa qual terá suas rugosidades iniciais adotadas
como 0.06 mm para todos os trechos. Os dados
referentes às simulações da Rede Gabarito e Calculada se encontram nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Dados dos trechos da Rede Gabarito e Calculada (não calibrada).
Trecho

Comprimento (m)

D
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3048.0
1524.0
1524.0
1676.4
1066.8
1676.4
1371.6
762.0
1066.8
670.6
1981.2
1524.0
1676.4
914.4
1219.2
1219.2

610
457
406
356
305
356
305
152
305
381
457
356
305
356
305
406

Rede Gabarito
ε (mm)
2.00
2.00
1.25
1.25
0.10
0.10
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
1.25
0.10
1.25
1.25
4.00

Rede Calculada

Vazão (L/s)
267.0000
148.0687
62.5712
21.5712
7.3600
38.3600
21.5548
5.4452
27.4452
74.4861
118.9313
41.4975
14.5713
32.0688
8.0688
17.0000

ε (mm)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

Vazão (L/s)
267.0000
147.6574
62.8961
21.8961
5.9506
36.9506
21.4422
5.5578
27.5578
74.7848
119.3426
40.7613
16.3920
33.1534
9.1534
17.0000

Tabela 2 - Dados dos nós da Rede Gabarito e Calculada (não calibrada).
Nó

Cota
(m)

Consumo
(L/s)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

45.7
48.7
50.3
48.7
45.7
47.2
44.2
42.7
39.6
41.1
44.2
39.6

0
44
41
37
31
24
24
0
27
22
0
17
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Rede Gabarito

Rede Calculada

Pressão (m)
64.3280
57.2368
54.4205
55.6918
58.7358
57.2712
60.6604
62.3981
64.6512
64.4236
62.3874
66.8839

Pressão (m)
67.0603
61.9714
59.6113
60.9822
64.0120
62.5552
65.8217
67.6087
70.3258
69.3685
66.7404
71.2846

21

Sousa DL, Bezerra AA, Castro MAH

Para as calibrações realizadas neste trabalho,
foi estabelecido um número de 100 iterações,
sem determinar um valor objetivo como critério
de parada, de modo que permitisse a comparação entre os resultados encontrados pelas diferentes funções objetivo. Como resultado final

do método, foi considerada a iteração com menor valor calculado para a função objetivo em
cada calibração.
A Fig. 2 esquematiza o roteiro utilizado nas calibrações, utilizando a rotina de uniformização.

Figura 2 - Fluxograma da calibração com o uso da nova rotina de uniformização.

Para o uso da rotina de uniformização, admitiuse que a rede possui quatro grupos de materiais,
onde o primeiro grupo é composto pelos trechos
com rugosidade gabarito igual a 2 mm (trechos
1, 2 e 11), o segundo grupo pelos trechos com
rugosidade gabarito igual a 1.25 mm (trechos 3,
4, 12, 14 e 15), o terceiro grupo com rugosidade
gabarito igual a 0.10 mm (trechos 5, 6 e 13) e o
quarto grupo com rugosidade gabarito igual a 4
mm (trechos 7, 8, 9, 10 e 16).
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Neste trabalho, realizou-se inicialmente a calibração da Rede Calculada considerando todos os
dados de pressão conhecidos, retirados da simulação da rede gabarito. Foram testadas as 4 funções
objetivo, com e sem a utilização da nova rotina de
uniformização, totalizando 8 calibrações. Em seguida, repetiu-se o processo, admitindo-se apenas 50% dos dados de pressão conhecidos e por
fim apenas 25% dos dados de pressão conhecidos,
totalizando 24 calibrações em todo o trabalho.
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3.1 Calibrações com 100% das pressões
conhecidas

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste trabalho, a apresentação dos resultados foi
dividida em 3 partes, uma para cada configuração
de pressões conhecidas na calibração. Para a análise, foram comparados os valores de rugosidades,
pressões e vazões obtidos nas calibrações com os
respectivos valores da Rede Gabarito, dando ênfase à rugosidade, que é o parâmetro que está sendo calibrado.

A Tabela 3 e a Fig. 3 apresentam os resultados
obtidos para as rugosidades calibrando-se com
as pressões de todos os nós conhecidas, sem a
utilização da rotina de uniformização e testando
as 4 funções objetivo propostas.

Tabela 3 - Calibração com 100% das pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização.

Rugosidades (mm)

ε (mm)
2.0009
2.0005
1.2119
1.1343
0.6164
0.1380
4.0996
3.6829
3.9274
4.0312
2.0016
1.3122
0.0002
1.1586
0.8687
4.0042

2.0000
2.0000
1.2500
1.2500
0.1000
0.1000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
2.0000
1.2500
0.1000
1.2500
1.2500
4.0000

Gabarito

1

Melhor Iteração: 31

(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 e 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐

𝜺𝜺𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮

Trecho

2

ε inicial

3

4

ε calibrada usando 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

5

6

7

8
9
Trechos

10

11

12

13

14

15

16

Figura 3 - Gráfico das rugosidades calibradas com 100% das pressões conhecidas, sem a utilização da rotina de uniformização.
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As rugosidades iniciais da Rede Calculada foram

tados piores do que o valor inicial de 0.06 mm.

colocadas para melhor visualizar a otimização

Além disso, reparou-se que o valor encontrado

que o método oferece.

para o trecho 13 possui uma ordem de grandeza

Observou-se que as calibrações realizadas com
as pressões conhecidas em todos os nós, sem a
utilização da nova rotina de uniformização, re-

muito baixa (0.0002 mm), valor este que o método deveria notar ser muito baixo para aquele
grupo de tubulações.

tornaram como resultado a mesma iteração para

Os resultados obtidos de vazões e pressões para

as 4 funções objetivo, ou seja, a mesma configu-

as calibrações com 100% das pressões conheci-

ração de rugosidades em todas as calibrações.

das, sem a rotina de uniformização, foram resu-

Observando a Tabela 3 e a Fig. 3, notou-se que os

midos na Fig. 4, que apresenta os erros relativos

resultados encontrados foram satisfatórios, com

médios de cada calibração para estes dois dados,

exceção dos trechos 5 e 13, que obtiveram resul-

bem como para a rugosidade calibrada.

10.00%
8.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

Pressão

Vazão

erro inicial
Erro relativo médio

Erro relativo médio

erro inicial

100.00%
80.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Rugosidade

Figura 4 - Erro relativo médio das pressões, vazões e rugosidades para a calibração com 100% das
pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização.

Nestas calibrações, notou-se que utilizando
qualquer função objetivo os resultados alcançados foram melhores do que o valor inicial. O
erro relativo médio para as rugosidades, que era
de 86.22% para o valor inicial, caiu para 45.16%.
Apesar de esse valor ser consideravelmente alto,
vale notar que as rugosidades apresentam valores muito baixos e pequenas diferenças resultam
em grandes erros relativos. Nesse caso, o erro
absoluto médio calculado para as rugosidades
foi de apenas 0.12 mm. Quanto às pressões, ob-
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servou-se que as calibrações também melhoraram os resultados, diminuindo o erro relativo
médio de 8% para 0.0025%. Para as vazões também houve uma melhoria, onde o erro relativo
médio caiu de 3.75% para 1.44%.
A Tabela 4 e a Fig. 5 apresentam os resultados
obtidos para as calibrações utilizando também
todos os dados de pressões nos nós conhecidos,
mas desta vez com o uso da nova rotina de uniformização das rugosidades.
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Tabela 4 - Calibração com 100% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.

𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 ,e𝒇𝒇𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
, 𝒇𝒇, 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐e, 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 e 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐

𝜺𝜺𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮

Trecho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(mm)

Melhor Iteração: 100

Melhor Iteração: 5

Melhor Iteração: 53

2.0000
2.0000
1.2500
1.2500
0.1000
0.1000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
2.0000
1.2500
0.1000
1.2500
1.2500
4.0000

ε (mm)
2.0009
2.0009
1.2509
1.2512
0.1026
0.1026
4.0024
4.0024
4.0024
4.0024
2.0009
1.2509
0.1026
1.2509
1.2509
4.0024

ε (mm)
2.0009
2.0009
1.2413
1.2378
0.1060
0.1060
4.0042
4.0042
4.0040
4.0042
2.0009
1.2413
0.1060
1.2413
1.2413
4.0042

ε (mm)
2.0009
2.0009
1.2509
1.2512
0.1026
0.1026
4.0024
4.0024
4.0024
4.0024
2.0009
1.2509
0.1026
1.2509
1.2509
4.0024

Gabarito

ε inicial

4.50

Rugosidades (mm)

4.00

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

1

2

3

4

5

6

7

8
9
Trechos

10

11

12

13

14

15

16

Figura 5 - Gráfico das rugosidades calibradas com 100% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.

Examinando a Tabela 4 e a Fig. 5, observou-se
que nessas calibrações os resultados encontrados foram superiores àqueles onde não foi
utilizada a rotina de uniformização. Notou-se
que, apesar de retornarem diferentes iterações,
os resultados encontrados com o uso das dife-
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rentes funções objetivo se assemelham, o que
sugere que neste caso o método converge e se
estabiliza rapidamente.
A Fig. 6 apresenta os erros relativos médios encontrados para essas calibrações referentes às
pressões, vazões e rugosidades.
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10.00%
8.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

Pressão

Vazão

erro inicial
Erro relativo médio

Erro relativo médio

erro inicial

100.00%
80.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Rugosidade

Figura 6 - Erro relativo médio das pressões, vazões e rugosidades para a calibração com
100% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.

3.2 Calibrações com 50% das pressões
conhecidas

Analisando a Fig. 6 pôde-se observar que os erros relativos médios para todos os parâmetros de
referência foram visivelmente mais baixos do que
os encontrados nas calibrações anteriores, o que
demonstra uma melhoria nos resultados quando
utilizada a rotina de uniformização das rugosidades. Apesar de todas as funções objetivo retornarem valores muito próximos, destacaram-se as
funções 1, 3 e 4, que apresentaram um erro relativo médio de 0.54% para as rugosidades, 0.0024%
para as pressões e 0.03% para as vazões.

Nessas calibrações, foram admitidas conhecidas
as pressões nos nós 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Os critérios
utilizados na escolha desses 6 nós foram suas
posições afastadas e que abrangem toda a rede.
A Tabela 5 e a Fig. 7 apresentam os resultados
obtidos para as rugosidades nestas calibrações,
sem a utilização da rotina de uniformização.

Tabela 5 - Calibração com 50% das pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização.

Trecho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

26

𝜺𝜺𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮
(mm)

2.0000
2.0000
1.2500
1.2500
0.1000
0.1000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
2.0000
1.2500
0.1000
1.2500
1.2500
4.0000

𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 e 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
Melhor Iteração: 100
ε (mm)
2.0009
2.7729
0.0375
0.2452
0.0600
2.4974
8.3217
7.5871
0.6090
2.3102
2.0594
0.0648
0.5402
0.0907
0.2171
0.0651
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Gabarito

ε inicial

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

9.00
8.00
Rugosidades (mm)

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

1

2

3

4

5

6

7

8
9
Trechos

10

11

12

13

14

15

16

Figura 7 - Gráfico das rugosidades calibradas com 50% das pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização.

Erro relativo médio

erro inicial
15.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

10.00%
5.00%
0.00%

Pressão

Vazão

para esse parâmetro, o que contribuiu para os
maus resultados obtidos.
Os resultados obtidos de vazões, pressões e rugosidades para as calibrações com 50% das
pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização, foram sintetizados na Fig. 8, na forma de
erros relativos médios.

erro inicial
Erro relativo médio

Analisando a Tabela 5 e a Fig. 7 observou-se uma
queda expressiva na qualidade dos resultados
quando comparados aos obtidos pelas calibrações que utilizaram 100% das pressões conhecidas. Mais uma vez, observou-se que o não uso da
rotina de uniformização proposta permitiu que
trechos que deveriam possuir a mesma rugosidade apresentassem valores muito discrepantes

250%
200%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

150%
100%
50%
0%

Rugosidade

Figura 8 - Erro relativo médio das pressões, vazões e rugosidades para a calibração com
50% das pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização.

A Fig. 8 revelou que o método foi eficiente quanto
às pressões encontradas após a correção das ru-
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gosidades, diminuindo o erro relativo médio para
0.18%. No entanto, o erro calculado para as vazões

27

Sousa DL, Bezerra AA, Castro MAH

após as calibrações foi de 11.82%, apresentando

A Tabela 6 e a Fig. 9 apresentam as rugosidades

um aumento com relação à configuração inicial. O

encontradas nas calibrações com apenas 50%

erro relativo médio calculado para as rugosidades

dos nós com pressões conhecidas, desta vez com

também aumentou, subindo para 236.87%.

a utilização da nova rotina de uniformização.

Tabela 6 - Calibração com 50% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.

𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 ,e𝒇𝒇𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
, 𝒇𝒇, 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐e, 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 e 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐

𝜺𝜺𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮

Trecho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(mm)

Melhor Iteração: 43

Melhor Iteração: 52

Melhor Iteração: 41

2.0000
2.0000
1.2500
1.2500
0.1000
0.1000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
2.0000
1.2500
0.1000
1.2500
1.2500
4.0000

ε (mm)
2.0009
2.0009
1.2504
1.2504
0.1042
0.1042
4.0050
4.0050
4.0050
4.0050
2.0009
1.2504
0.1042
1.2504
1.2504
4.0050

ε (mm)
2.0009
2.0009
1.2328
1.2328
0.1128
0.1128
4.0114
4.0114
4.0114
4.0114
2.0009
1.2328
0.1128
1.2320
1.2328
4.0114

ε (mm)
2.0023
2.0023
1.2476
1.2476
0.0996
0.0996
4.0106
4.0106
4.0106
4.0124
2.0023
1.2476
0.0996
1.2493
1.2476
4.0106

Gabarito

ε inicial

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

4.5000

Rugosidades (mm)

4.0000

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

3.5000
3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000

1

2

3

4

5

6

7

8
9
Trechos

10

11

12

13

14

15

16

Figura 9 - Gráfico das rugosidades calibradas com 50% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.

A Tabela 6 e a Fig. 9 demonstram que as calibrações que utilizaram a nova rotina de uniformização
seguiram apresentando excelentes resultados. No28

tou-se também que, mesmo retornando diferentes
iterações, todas as funções objetivo apresentaram
resultados semelhantes e satisfatórios.
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Erro relativo médio

erro inicial
10.00%
8.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

Pressão

Vazão

das pressões conhecidas, com o uso da rotina
de uniformização.

erro inicial
Erro relativo médio

A Fig. 10 apresenta os erros relativos médios
encontrados para as calibrações com 50%

100%
80%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

60%
40%
20%
0%

Rugosidade

Figura 10 - Erro relativo médio das pressões, vazões e rugosidades para a calibração com 50% das pressões
conhecidas, com a rotina de uniformização.

A análise da Fig. 10 evidenciou que as calibrações
que utilizaram a rotina de uniformização proposta
retornaram excelentes valores de pressões e vazões,
com erros relativos médios inferiores a 0.0052% e
0.18% respectivamente, com o uso de qualquer
uma das funções objetivo. Esses resultados são
consequências diretas dos bons valores encontrados para as rugosidades, que apresentaram erros
inferiores a 2.94% para todas essas calibrações.

3.3 Calibrações com 25% das
pressões conhecidas
Por fim, admitiram-se como conhecidas apenas
as pressões nos nós 2, 6 e 10. Os critérios utilizados na escolha desses 3 nós foram os mesmos
utilizados nas calibrações anteriores. A Tabela
7 e a Fig. 11 apresentam os resultados obtidos
para as rugosidades nestas calibrações, sem o
uso da rotina de uniformização.

Tabela 7 - Calibração com 25% das pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização.

Trecho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

𝜺𝜺𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮

𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
, 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
, 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇e 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇,𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇,𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
e 𝒇𝒇
, 𝒇𝒇
,𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐e ,𝒇𝒇𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 e 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐

(mm)

Melhor Iteração: 95

Melhor Iteração: 11

Melhor Iteração: 90

Melhor Iteração: 91

2.0000
2.0000
1.2500
1.2500
0.1000
0.1000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
2.0000
1.2500
0.1000
1.2500
1.2500
4.0000

ε (mm)
2.0009
2.2555
0.2447
0.0001
11.9614
7.0664
10.2139
10.7133
0.7519
3.5436
1.8376
0.0633
0.1585
0.1077
0.2597
0.0651

ε (mm)
2.0009
2.2242
0.3639
0.0038
0.0600
5.4409
10.3513
10.5323
0.7471
3.4628
1.8045
0.0747
0.3349
0.1918
0.7460
0.0651

ε (mm)
2.0009
2.2526
0.2468
0.0001
0.0600
7.1040
10.2173
10.7104
0.7519
3.5467
1.8387
0.0637
0.1553
0.1067
0.2548
0.0651

ε (mm)
2.0009
2.2528
0.2460
0.0001
11.9614
7.1179
10.2163
10.7123
0.7519
3.5472
1.8390
0.0637
0.1542
0.1062
0.2526
0.0651
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Gabarito

ε inicial

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

5

7

14

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

Rugosidades (mm)

12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

6

8
9
Trechos

10

11

12

13

14

15

16

Figura 11 - Gráfico das rugosidades calibradas com 25% das pressões conhecidas, sem a rotina de uniformização.

Erro relativo médio

erro inicial
25.00%
20.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Pressão

Vazão

que deveriam possuir o mesmo valor para esse
parâmetro se apresentam com valores completamente diferentes.
A Fig. 12 apresenta os erros relativos médios
destas calibrações referentes às pressões, vazões
e rugosidades.

erro inicial
Erro relativo médio

Analisando os resultados da Tabela 7 e a Fig.
11, notou-se uma grande queda na qualidade
das calibrações quando comparadas às realizadas com um maior número de pressões conhecidas. Pôde-se notar que para todas as
funções objetivo há vários trechos com erros
grosseiros para as rugosidades, e que trechos

1500%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

1000%
500%
0%

Rugosidade

Figura 12 - Erro relativo médio das pressões, vazões e rugosidades para a calibração com 25% das pressões
conhecidas, sem a rotina de uniformização.

A Fig. 12 mostra que as calibrações, realizadas
com apenas 25% dos nós com as pressões conhecidas, melhoraram os valores das pressões
em relação à configuração inicial, diminuindo o
30

erro relativo médio para valores inferiores a 0.3%
em todos os casos. No entanto, os erros encontrados para as vazões aumentaram, assim como
os erros para as rugosidades.
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A Tabela 8 e a Fig. 13 apresentam os resultados
encontrados nas calibrações com 25% dos nós

com pressões conhecidas, utilizando a nova rotina de uniformização.

Tabela 8 - Calibração com 25% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.

𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 , 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 e 𝒇𝒇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐

𝜺𝜺𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮

Trecho

Melhor Iteração: 100

(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ε (mm)
2.0156
2.0156
1.2372
1.2367
0.0970
0.0970
3.9359
3.9359
3.9359
3.9359
2.0156
1.2372
0.0970
1.2372
1.2372
3.9324

2.0000
2.0000
1.2500
1.2500
0.1000
0.1000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
2.0000
1.2500
0.1000
1.2500
1.2500
4.0000

Gabarito

ε inicial

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

4.5

Rugosidades (mm)

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8
9
Trechos

10

11

12

13

14

15

16

Figura 13 - Gráfico das rugosidades calibradas com 25% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.
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que os resultados obtidos nestas calibrações obtiveram uma precisão muito maior do que as que
não utilizaram a nova rotina de uniformização
proposta neste trabalho. Percebeu-se também

Erro relativo médio

erro inicial
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

Pressão

Vazão

que neste caso as diferentes funções objetivo retornaram a mesma solução.
A Fig. 10 aponta os erros relativos médios calculados nestas calibrações para as pressões, vazões
e rugosidades.

erro inicial
Erro relativo médio

Analisando a Tabela 8 e a Fig. 13, observou-se

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗1, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗2, 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗3 e 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑏𝑏𝑗𝑗4

Rugosidade

Figura 14 - Erro relativo médio das pressões, vazões e rugosidades para a calibração com
25% das pressões conhecidas, com a rotina de uniformização.

A Fig. 14 demonstra que as calibrações com o
uso da nova rotina melhoraram consideravelmente os valores de pressão, vazão e rugosidade.
O erro relativo médio encontrado para as rugosidades foi de apenas 1.54% para todas essas calibrações. Para as pressões, o valor do erro foi de
0.03% e para as vazões de 0.05%.

4 CONCLUSÃO
A análise das calibrações que utilizaram como
dados observados as pressões conhecidas de todos os nós permitiu visualizar que a nova rotina
de uniformização obteve melhores resultados,
independentemente da função objetivo escolhida. Apesar disso, as calibrações que não utilizaram a rotina também obtiveram resultados
satisfatórios.
Nas calibrações realizadas com 50% dos nós
com pressões conhecidas e sem a utilização da
rotina de uniformização, observou-se uma queda na qualidade dos resultados obtidos para as
rugosidades e vazões. No entanto, os resultados
32

encontrados pelas calibrações que utilizaram a
nova rotina proposta permaneceram excelentes,
sinalizando que a nova rotina melhora o método.
Na análise das calibrações com apenas 25% dos
nós com pressões conhecidas notou-se mais
uma vez uma queda na qualidade dos resultados
obtidos para as vazões e rugosidades nos testes
que não utilizaram a nova rotina. No entanto, os
resultados obtidos para as calibrações com o uso
da rotina de uniformização seguiram apresentando resultados satisfatórios.
As soluções encontradas neste trabalho sugerem
que a nova rotina de uniformização melhora os
resultados das calibrações, quando comparados aos resultados sem a rotina. Constatou-se
que o novo método diminui o número de dados
observados necessários para se adquirir bons
resultados. Além disso, notou-se que em todas
as calibrações realizadas neste trabalho os erros
relativos encontrados para as pressões foram
baixos, o que aponta que o método é bastante
eficiente para este tipo de dado. Quanto às funRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 16-33 | Jan a Mar, 2021
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ções objetivo, não se notou nenhum impacto sig-
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Resumo
Diante do atual cenário de drenagem urbana no Brasil, com a ocorrência de problemas associados à impermeabilização do solo em meio urbano, o presente trabalho avaliou a eficiência hidrológica obtida por meio
da implantação de telhados verdes e pavimentos permeáveis num condomínio no município de Franca-SP.
Tal eficiência foi obtida pela comparação entre volumes escoados superficialmente, considerando a configuração atual do loteamento e de três configurações hipotéticas pela utilização das técnicas compensatórias
isoladas ou associadas. As simulações foram realizadas utilizando o Método Santa Bárbara, considerando
também as variações de umidade do solo e diferentes cenários de precipitações. Os resultados de eficiência
hidrológica foram positivos, sendo que na configuração em que se combinam os telhados verdes aos pavimentos permeáveis obtiveram-se eficiências da ordem de 12,61% a 73,01%, em que o primeiro valor ocorre
em condições de solo saturado e o segundo em solo seco. Deste modo, ressalta-se a aplicabilidade desses
mecanismos, com reduções expressivas de vazões que podem contribuir para o alívio dos sistemas de drenagem urbana e para a redução dos índices de ocorrência de enchentes em meio urbano.
Palavras-chave: Drenagem urbana. Método Santa Bárbara. Telhados verdes. Pavimentos permeáveis.
Abstract
Given the current scenario of urban drainage in Brazil, with the occurrence of problems associated by soil sealing in urban areas, this paper assessed the hydrological efficiency by the implantation of green roofs and permeable pavements
in a residential neighborhood located in the city of Franca-SP. This efficiency was obtained by comparison between
runoff volume, considering the current configuration of the subdivision and three hypothetical configurations through
the use of isolated or associated best management practices. The simulations were performed using the Santa Barbara
method, also considering the variations of soil moisture and different rainfall scenarios. Results of hydrological efficiency are positive, and in the configuration in which the green roofs and the permeable pavements are put together,
efficiencies were obtained in order of 12,61% to 73,01%, where the first value occurs in conditions of saturated soil and
the second in dry soil. Thus, it is highlighted the applicability of these mechanisms, with significant reductions in flow
rates that may contribute to avoid overloading the urban drainage systems and reduction of urban flash floods.
Keywords: Urban drainage. Santa Barbara method. Green roofs. Permeable pavements.
Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio Paranaíba - Minas Gerais - Brasil.
* Autor correspondente: frederico.menezes@ufv.br.
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1 INTRODUÇÃO
A intensa urbanização e consequente impermeabilização do solo impactam o ciclo hidrológico
em áreas urbanas, reduzindo a infiltração e aumentando o volume de escoamento superficial.

et al., 2017), dentre outros benefícios, como a
melhoria da qualidade do ar e o conforto térmico
com redução do consumo de energia (VIJAYARAGHAVAN et al., 2012), bem como o sequestro de
CO2 e a redução de ilhas de calor (CNT, 2010).

Segundo Carvalho, Gitirana Jr. e Carvalho (2012),
a impermeabilização da superfície natural, unida
ao clima tropical brasileiro propenso para ocorrência de chuvas torrenciais, ocasiona os frequentes problemas de enchentes, inundações e
assoreamento de cursos d’água e reservatórios,
gerando grandes impactos socioambientais e
econômicos nas cidades.

Nesta abordagem, Palla et al. (2008) obtiveram
por meio do modelo Storm Water Management
Model (SWMM) a redução de 51% da vazão de
pico pela aplicação de telhados verdes em 100%
da área de telhados de um bairro, em Gênova Itália, considerando um dispositivo com substrato mais profundo, que permite maiores detenções. As simulações empreendidas por Alamy
Filho et al. (2016), utilizando o método Santa
Bárbara para um loteamento, apresentaram eficiência máxima de 55,67% de redução no volume escoado, e uma média de 29,05% de redução
para condições médias de umidade do solo.

Philippi Júnior (2005) atribui como causa do estado caótico dos sistemas de drenagem das grandes cidades brasileiras a falta de planejamento,
bem como a ausência de uma visão ambiental
urbana integrada e sustentável para o desenvolvimento de projetos na área em questão.
Nesse sentido, as técnicas compensatórias para
o manejo de águas pluviais representam alternativas complementares à drenagem convencional,
restaurando as condições naturais de pré-urbanização, agindo na redução dos impactos gerados pela impermeabilização (ROY et al., 2008;
VASCONCELOS, MIGUEZ e VAZQUEZ, 2016).
Possuindo outras denominações como Best Management Practices (BMP) ou Melhores Práticas de
Manejo (MPM) (MOURA et al., 2014); Low Impact
Development (LID), ou ainda, Infraestrutura Verde
(CNT, 2010), citam-se como exemplo: os telhados
verdes, os pavimentos permeáveis e os sistemas
de biorretenção (CRUZ et al., 2007; AGOSTINHO e
POLETO, 2012; AHIABLAME et al., 2012).
Os telhados verdes são estruturas destinadas a
reduzir o escoamento superficial pela infiltração
das águas precipitadas, podendo ser parcialmente ou inteiramente constituídos por vegetação.
Representam também uma tecnologia para melhoria da qualidade das águas pluviais (MORALES
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 34-52 | Jan a Mar, 2021

Outras técnicas compensatórias de grande utilização são os pavimentos permeáveis. Como
abordado por Marchioni e Becciu (2015), em uma
extensa revisão bibliográfica, confirma-se a eficiência dos pavimentos permeáveis na redução
do volume de escoamento superficial, na remoção de poluentes e a necessidade do encorajamento de seu uso em áreas urbanas.
Esses dispositivos são capazes de reduzir o volume
de escoamento superficial e as vazões de pico às
condições naturais de infiltração ou até mesmo às
taxas de infiltração maiores que as anteriores ao
uso do solo, dependendo das condições do subsolo (ARAÚJO, TUCCI e GOLDENFUM, 2000).
Além dos resultados esperados quanto à infiltração e armazenamento das águas pluviais durante as precipitações, segundo o CNT (2010) e
Pinto (2011), outras vantagens e benefícios provenientes da utilização do pavimento permeável
são a recarga do lençol freático, a melhoria na
qualidade das águas, a diminuição dos ruídos e a
redução da necessidade de tratamento da água.
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2 OBJETIVO
O presente trabalho objetiva avaliar a eficiência
hidrológica advinda da implantação de telhados
verdes e pavimentos permeáveis num loteamento localizado no município de Franca - SP.

3.1 Área de estudo

pecificamente, quanto à redução do escoamento
superficial é a Lei que complementa o código de
parcelamento de solo do município, a Lei Complementar Nº 266, de 26 de abril de 2016, na seção II.
Tal instrumento jurídico estabelece que devem ser
mantidos, no mínimo, 30% da área não edificada
de condomínios horizontais constituídos de prédios, com piso drenante ou reserva de área naturalmente permeável (FRANCA, 2016).

Franca é um município do Estado de São Paulo,
situado na macrorregião de Ribeirão Preto com
aproximadamente 347.640 habitantes (IBGE,
2018). Segundo o Instituto Trata Brasil (2018),
ocupa a primeira posição do país no ranking de
saneamento básico O único dispositivo legal que
trata de maneira indireta a drenagem urbana, es-

No intuito de avaliar a eficiência hidrológica da
implantação de telhados verdes, pavimentos
permeáveis e da combinação destas estruturas
na escala de loteamento, definiu-se como área
de estudo o condomínio apresentado na Fig. 1,
localizado próximo à região central da cidade
de Franca - SP.

3 METODOLOGIA

Figura 1 - Condomínio de estudo em destaque (Adaptado de Google Earth).

A área de estudo compreende 100.440 m², dos

nais e 23.419 m² correspondem às áreas de pas-

quais: 17.116 m² são de área verde; 18.143 m²

seio e construções de uso comum do condomínio,

correspondem à área total da cobertura, sendo

tidos como impermeáveis. Para a obtenção da

44 prédios habitacionais, possuindo cada um co-

eficiência hidrológica, as simulações empreen-

bertura com telhado convencional de 412,33 m²;

didas contemplaram a implantação das técnicas

41.762 m² referentes aos pavimentos convencio-

compensatórias, tão quanto a variação das
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precipitações e condições de umidade do solo, por
meio de quatro configurações, a saber:
• Configuração 1: configuração atual presente
no condomínio com áreas permeáveis e impermeáveis mantidas;
• Configuração 2: configuração hipotética
representada pela substituição dos telhados
convencionais por telhados verdes. Aqui, ressalta-se também a avaliação dos efeitos da legislação municipal sobre a área permeável do
terreno, que exige 30%, e a soma dos telhados
verdes às áreas verdes existentes representando um total de 42% de áreas permeáveis da área
não edificada;
• Configuração 3: configuração hipotética representada pela substituição dos pavimentos
convencionais por pavimentos permeáveis;
• Configuração 4: configuração hipotética representada pela combinação de telhados verdes e pavimentos permeáveis substituindo na
totalidade as áreas possíveis de telhados e pavimentos convencionais.
3.2 Equação i-d-f
Os eventos chuvosos foram calculados com base
na equação i-d-f, apresentada pela Eq. 1, adotando-se os parâmetros obtidos para a cidade
de Franca, por meio do software Plúvio 2.1 (www.
ufv.br/dea/gprh/pluvio), elaborado pelo Grupo
de Pesquisa em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa.

i=

1177,17 . Tr 0,156
(td + 7,446)0,794

(1)
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em que: i: intensidade pluviométrica (mm/hora);
Tr: tempo de retorno (anos) e td: duração do
evento (minutos).

3.3 Simulações Hidrológicas
Para as simulações executadas neste trabalho
foram consideradas diferentes precipitações
pela assunção de distintos períodos de retorno
(Tr), a saber 2, 5 e 10 anos e distintas durações
(td): duração igual ao tempo de concentração do
loteamento, 15, 30, 60, 720 e 1440 minutos. A
definição do limite superior para (Tr), 10 anos,
contemplou o valor máximo adotado para projetos de microdrenagem. Para o limite inferior,
buscou-se representar os eventos mais frequentes de chuva. Quanto às durações dos eventos
chuvosos, buscou-se representar chuvas curtas
e de duração de até um dia, abarcando chuvas de
maior e menor intensidade.
A distribuição temporal da chuva seguiu as curvas
sintéticas de Huff (1967), demonstradas na Fig.
2, obtidas das curvas apresentadas por Methods
e Durrans (2003). Conforme recomenda o autor,
para eventos com durações inferiores a 6 horas,
considerou-se a curva do 1º quartil, onde a chuva
é mais intensa nos 25% do intervalo total de sua
duração. A curva do 2º quartil, correspondendo
ao pico na parcela de 25% a 50% da duração total,
foi utilizada para chuvas com durações maiores de
6 a 12 horas. O terceiro quartil, que considera as
maiores intensidades da precipitação entre 50% e
75% do tempo de duração total, foi aplicado para
chuvas com durações entre 12 a 24 horas. Neste
trabalho não se utilizou a curva do 4º quartil, devido à não consideração de evento pluviométrico
com duração superior a 24 horas.
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Figura 2 - Gráfico das Curvas de Huff.
Fonte: Adaptado de Methods e Durrans (2003).

3.4 Tempo de concentração

3.5 Determinação da curva número resultante

Para calcular o tempo de concentração para o
condomínio em pauta, a fim de estabelecer a
duração inicial para os eventos de chuvas simuladas, adotou-se o menor valor para os resultados obtidos pelos métodos de Germano, na Eq.
2, e de Schaake na Eq. 3, conforme descrito por
Alamy Filho et al. (2016). A consideração do menor valor representa uma chuva mais intensa,
sendo crítica aos sistemas de drenagem. Ambos
os métodos de determinação do tempo de concentração utilizados consideram a declividade, o
comprimento axial e a parcela de área impermeável contribuinte.

A curva número (CN) é um parâmetro adimensional utilizado pelo método do Soil Conservation
Service (SCS), atual Natural Resources Conservation Service (NRCS), que está relacionado com a
capacidade de infiltração do solo. O valor de CN
depende do tipo de solo e de sua cobertura, sendo obtido por meio de tabelas apresentadas na
literatura como, por exemplo, em Tucci (2004).

L0,882
tc = 18,628 0,272 (2)
α
em que: tc: tempo de concentração (min); L: comprimento axial da área de estudo (km); α: parcela
impermeável da área total.

tc = 0,67

L0,24
α0,26 . S0,16

(3)

em que: tc: tempo de concentração (min); L: comprimento axial da área de estudo (m); α: parcela
impermeável da área total; S: declividade média.
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Conforme o estudo de Lima (2009), o solo do município de Franca é classificado predominantemente como Latossolo Vermelho-Amarelo e Distrófico, arenoso. Segundo Sartori, Neto e Genovez
(2005), tal tipo de solo enquadra-se no grupo hidrológico B, definido por Tucci (2004) como solo
menos permeável e arenoso que o do grupo A,
mas ainda com permeabilidade acima da média.
Deste modo, a definição da curva número para
o loteamento baseou-se nos usos do solo existentes na área de estudo, considerando o grupo
hidrológico de solo tipo B, e três condições de
umidade, a saber:
• Condição I (cond. I): condição de solo seco,
• Condição II (cond. II): condições médias de umidade e,
• Condição III (cond. III): condições de solo saturado.
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Para as áreas verdes e telhados verdes, adotouse o valor de CN equivalente ao de bosques ou
zona com cobertura ruim. O CN dos pavimentos permeáveis foi adotado como o de vias com
paralelepípedos, visto que são pavimentos que
apresentam reduções no escoamento devido à
infiltração por meio dos blocos. As demais áreas
do loteamento correspondem a camadas asfálticas de ruas e estacionamentos, passeios e coberturas das áreas de lazer. Tais valores de CN em
função dos usos dos solos e grupos hidrológicos
de solos (A, B, C e D) são tabelados e podem ser
obtidos na literatura.
O valor de CN resultante foi calculado conforme
a Eq. 4, pela média ponderada pelos usos do solo
existentes e áreas respectivas.

CN=

CNV . AV +CNP . AP+ CNI . AI
(4)
AT

em que: AV: área verde total, AP: área de pavimentos permeáveis, AI: área impermeável, AT:
área total do condomínio, CNv: CN para áreas
verdes; CNP: CN para pavimento permeável; CNI:
CN para área impermeável.
3.6 Método Santa Bárbara
O modelo hidrológico utilizado neste trabalho foi
o Santa Barbara Urban Hidrograph Method (SBUH),
desenvolvido por James M. Stubchaer em 1975 no
Distrito de Santa Bárbara na Califórnia (STUBCHAER, 1980).
Segundo Tomaz (2012), o método consiste em
obter uma relação gráfica de vazão (escoamento) e precipitação para uma determinada bacia
de área menor ou igual a 50 km², considerando
as vazões de pico e os intervalos de tempo durante o evento.
A conversão da chuva em escoamento superficial depende diretamente da magnitude das
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 34-52 | Jan a Mar, 2021

áreas impermeáveis, da permeabilidade do solo,
da umidade antecedente e do uso e ocupação da
região (ALAMY FILHO et al., 2016).
Tsihrintzis e Sidan (1998) apontam a concordância e a precisão do método principalmente para
bacias menores, onde os resultados de escoamento e os hidrogramas elaborados estão próximos da realidade. Os autores ressaltam a aplicabilidade desse mecanismo por sua simplicidade,
podendo ser empregado com baixo custo e gerar
rápidos resultados.
O mesmo é iniciado pela determinação da precipitação na área intramuros em função da duração da chuva; calculando-se a chuva excedente
(runoff) pelo método do SCS, combinando as áreas permeáveis e impermeáveis do local. A diferença entre a precipitação e a chuva excedente
equivale ao valor de infiltração. Admite-se um
reservatório imaginário para onde se direciona
a água do escoamento superficial. Neste passo,
consideram-se os efeitos de armazenamento e
translação na bacia, para posteriormente calcular a vazão à jusante do condomínio.
Os cálculos, portanto, iniciam-se com a utilização da Eq. 5, referente à precipitação total.

Pt (mm)=i.td 

(5)

em que: i: intensidade da chuva (mm/h) e td: tempo de duração da chuva (h).
Em seguida, obtiveram-se os parâmetros relacionados às superfícies do condomínio, como
a capacidade máxima suporte do terreno (S), a
abstração inicial (ia), a parcela de área impermeável (d) e o coeficiente de retardo (kr), por meio
das Eq. 6 a 9.

S(mm)=

25400
-254 (6)
CN

em que: CN: obtido pela Eq. 4.
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ia (mm)=0,2 . S (7)

d=

AI
(8)
AT

em que: AI : soma das áreas impermeáveis (m²) e
AT : medida total de área do local (m²).

kr =

∆t
2. t " + ∆t (9)

em que:
• "∆t" : é o incremento em horas, utilizado para
cada passo iterativo do método, uma vez que se
divide a duração da chuva em faixas para aplicação do método, equivalendo ao número de pontos que resultam no gráfico final de vazão;

Posteriormente, calculou-se o runoff que é acrescido por faixa (Qfaixa), obtido pela subtração de (Qac)
da faixa atual por (Qac) da faixa anterior. E, logo
após, aplicou-se a Eq. 13 para obter a quantidade
de infiltração por faixa (Inffaixa) em milímetros.

Inffaixa (mm)= Pfaixa - Qfaixa (13)
As Eq. 14 e 15 foram utilizadas para calcular para
cada faixa a intensidade do escoamento nas áreas
impermeáveis (iimp) e nas áreas permeáveis (iperm).

iimp (mm/h)=

Pfaixa
∆t (14)

iperm (mm/h)=

Qfaixa
(15)
∆t

• tc: é o tempo de concentração.
Calculados os parâmetros anteriores, aplicaram-se para cada faixa correspondente à distribuição temporal da chuva, os cálculos de chuva por
faixa (Pfaixa) e chuva acumulada por faixa (Pac), pelas Eq. 10 e 11.

Por meio da Eq. 16 calculou-se a vazão que aflui
ao reservatório imaginário por faixa.

I (m3 ⁄s)=[iimp . d- iperm .(1-d)] . A (16)

em que: A: área total (m).

Pfaixa (mm)= Pt . %HUFF (10)

A Eq. 17 fornece as vazões de saída do reservatório imaginário para o hidrograma final.

em que: Pt: precipitação calculada na equação
5, e %HUFF: porcentagem de chuva que ocorre por
faixa segundo a distribuição de Huff.

Q (m³⁄(s ))k+1 = Qk + kr .(Ik + Ik+1 - 2.Qk )(17)

Pac (mm)= Pfaixa + Pac(k-1) (11)

em que: Pac(k-1): precipitação acumulada da faixa
anterior, e k: contador de cada processo iterativo.

O escoamento superficial acumulado (Qac) foi
obtido pelo método do SCS, pela Eq. 12.

Qac (mm)=
40

(Pt - ia )²
(12)
Pt - 0,8.S

Para as simulações empreendidas neste trabalho, visto a necessidade de cálculos repetitivos,
dispôs-se da rotina em Visual Basic for Aplications
(VBA) desenvolvida por Sousa (2008). O código
segue o roteiro de cálculo do método Santa Bárbara supracitado e encerra calculando a vazão de
pico de saída e o volume total de água escoada
para jusante da área de estudo por meio de integração numérica. Neste trabalho, tal rotina foi
alterada pelo desconhecimento da fonte refeRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 34-52 | Jan a Mar, 2021
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rente às curvas de Huff utilizadas e pela inserção
da idf do município de Franca.

obtiveram-se as equações polinomiais por meio

Deste modo, com base nas curvas de Huff apresentadas por Methods e Durrans (2003) (Fig. 2),

na Tabela 1, que foram inseridas na rotina, subs-

do ajuste de linhas de tendência, apresentadas
tituindo as equações iniciais.

Tabela 1 - Equações para cada curva de Huff.
Quartil

td

1°

td < 6h

2°

6h < td ≤12h

P! =42,434. t! 6 - 118,88. t! 5 + 117,92. t! 4 - 49,505. t! 3
td
td
td
td
Pt

3°

12h < td ≤24h

P! =-20,591. t! 6 + 55,342. t! 5 - 53,606. t! 4 + 23,45. t! 3
td
td
td
td
Pt

4°

td > 24h

Equação
3

2

P! =1,9088. t! - 4,0968. t! + 3,1842. t! + 0,0218
td
td
td
Pt

P! =4,2875. t! 4 - 10,599. t! 3 + 7,7619. t! 2 - 0,4765. t! + 0,0225
td
td
td
td
Pt
2

+ 9,0268. t!t - 0,0039. t!t + 0,0041
d

d

2
- 4,3118. t!t - 0,7184. t!t + 0,001
d
d

Fonte: Autores.

3.7 Eficiência hidrológica

lumes escoados para cada configuração física e

No intuito de quantificar a eficiência hidrológica
entre os volumes gerados pela configuração 1, representando o cenário atual e as demais configurações caracterizadas pelo uso de telhados verdes
e pavimentos permeáveis, tanto quanto a combinação destes, utilizou-se a Eq. 18, apresentada
por Alamy Filho et al. (2016):

cenários de precipitação propostos.

100 . (V+ − V- )
E (% ) =
(18)
V+

em que: E(%): eficiência hidrológica, Vi é o volume
total escoado na configuração atual do condomínio e VS é o volume total escoado para cada uma
das outras três configurações.

Os resultados das simulações e eficiências calculadas estão reunidos nos Apêndices A e B,
respectivamente. Os valores de tempo de concentração e CN para cada configuração e condição de umidade estão dispostos na Tabela 2.
As condições de umidade admitidas permitem
obter dados que representam resultados aplicáveis ao longo de um ano hidrológico, com
suas variações de umidade em cada período do
ano. Ressalta-se a elevada variação dos valores
de curva número resultante para as configurações que possuem pavimentos permeáveis
(configurações 3 e 4), fato que ocorre devida às
variações para cada condição da tabela apre-

4 RESULTADOS
Foram empreendidas 216 simulações para estabelecer as variações das vazões de pico e vo-
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sentada por McCuen (1998), combinadas ao
alto percentual de área que se substitui o pavimento convencional.
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Tabela 2 - Valores de CN resultantes.
PARÂMETROS PARA CADA CONFIGURAÇÃO
Áreas Resultantes (m²)
Config.

Tc (min)

Área Verde

Área
Impermeável

CN Resultante

Pavimento
Permeável

Área
permeável
total (%)

Condição I

Condição II

Condição III

1

1,43

17116,0

83324,0

0,0

17,0

85,8

92,0

96,4

2

1,53

35258,7

65181,3

0,0

35,1

77,0

86,8

93,7

3

1,72

17116,0

41562,0

41762,0

58,6

75,8

87,0

96,7

4

1,99

35258,7

23419,3

41762,0

76,7

66,0

81,0

92,0

Nas Fig. 3, 4 e 5 apresentam-se os mapas de calor
gerados resultantes da comparação entre a configuração 1 (cenário atual) com as configurações 2, 3 e 4,
respectivamente, cenário com telhados verdes, pa-

vimentos permeáveis e, por fim a associação entre
as duas estruturas. Nestes mapas, têm-se as eficiências hidrológicas em função do período de retorno,
duração das chuvas e condição de umidade do solo.

Figura 3 - Mapas de calor para as eficiências da configuração 2 em relação à configuração 1.
Legenda: T - período de retorno; td - duração da chuva; Cond. I - condição de umidade referente a solo seco;
Cond. II - condição média de umidade e Cond. III - condição de umidade referente a solo saturado.
Fonte: Autores.

De modo geral, observa-se que, para as 3 configurações apresentadas (2, 3 e 4), as taxas de
infiltração do loteamento, vinculadas às eficiências hidrológicas, são maiores em chuvas com
duração de até 60 minutos para as condições I e
II de umidade. Para a condição III, as maiores eficiências encontram-se para as durações de até
15 minutos.
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Quanto ao período de retorno, as maiores eficiências são verificadas, em geral, para os menores valores. Para chuvas de 12 e 24 horas, as
eficiências hidrológicas reduzem de acordo com
as condições de umidade e configuração, sendo
maiores para o solo seco (cond. I) e Configuração
4, dada pela associação entre telhados verdes e
pavimentos permeáveis.
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Figura 4 - Mapas de calor para as eficiências da configuração 3 em relação à configuração 1.
Legenda: T - período de retorno; td - duração da chuva; Cond. I - condição de umidade referente a solo seco;
Cond. II - condição média de umidade e Cond. III - condição de umidade referente a solo saturado.
Fonte: Autores.

Figura 5 - Mapas de calor para as eficiências da configuração 4 em relação à configuração 1.
Legenda: T - período de retorno; td - duração da chuva; Cond. I - condição de umidade referente a solo seco;
Cond. II - condição média de umidade e Cond. III - condição de umidade referente a solo saturado.
Fonte: Autores.

A condição II de umidade média apresenta resultados intermediários às outras condições.
Nos períodos de seca, representados pela condição I de umidade, ocorrem maiores eficiências dos sistemas, devido ao potencial de infiltração elevado do solo, e em contrapartida, em
dias chuvosos, em que o solo está na iminência
de ser saturado, as eficiências são reduzidas. Tal
interpretação é justificável, uma vez que ambos
os sistemas propostos possuem limitações de armazenamento e taxa de infiltração.
Outra apresentação dos resultados de eficiências
hidrológicas obtidos pode ser feita por meio de gráRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 34-52 | Jan a Mar, 2021

fico box-plot ou diagrama de caixa, apresentado na
Fig. 6. Nesta, é possível aferir os valores máximos e
mínimos encontrados para cada combinação, bem
como o 1º quartil, o 3º quartil e a mediana.
Por meio da Fig. 6, tem-se que a eficiência máxima da configuração 2 com relação à configuração 1 na condição de solo seco (umidade I), representada pelo telhado verde (TV), é de 22,41%.
Tal valor fora obtido para o período de retorno de
2 anos e duração de 15 minutos, o que é representativo de eventos mais frequentes de chuva.
Já a menor eficiência para a mesma combinação
é de 3,68%, obtida para um período de retorno de 10 anos, e duração de 24 horas em solo
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saturado. Valor este que já representa uma chuva
prolongada e menos frequente que a primeira.

permeáveis (PV), apresentou a eficiência máxima

Também na Fig. 6, nota-se que a configuração 3,
representada pela implantação dos pavimentos

do nos mesmos cenários de máxima e mínima da

de 48,57% e mínima de 3,11%, ambas ocorrencombinação anterior.

Figura 6 - Diagrama de caixa para a eficiência hidrológica em função da associação das
estruturas e de condições antecedentes de umidade do solo.

Legenda: TV-telhado verde; PV-pavimento permeável; TV + PV - associação de telhado verde e pavimento permeável.
Fonte: Autores.

A configuração 4, representada pela associação
de telhados e pavimentos (TV + PV), resultou na
eficiência máxima de 73,01% para um período
de retorno de 2 anos, e duração de 15 minutos
em solo seco, e 12,61% de eficiência mínima,
ocorrendo em solo saturado, para um período de
retorno de 10 anos e 24 horas de duração. Ressalta-se também que, nesta última combinação,
o pior cenário de precipitação, com T = 10 anos e
td = 24 horas, em solo seco, ainda apresenta alta
eficiência hidrológica, equivalente a 47,23%.

com os pavimentos permeáveis no mesmo loteamento, (situação TV+PV).

Os resultados da Fig. 6 demonstram com clareza a influência da umidade do solo na eficiência
de cada combinação, bem como salienta quão
maiores são as eficiências médias quando se
combinam os dispositivos de telhados verdes

As relações diretas das precipitações (Pt) com as
eficiências de cada uma das configurações hipotéticas permitiram a elaboração de gráficos
de dispersão dispostos no Apêndice C e a consequente obtenção de equações por meio do ajuste
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A configuração 3 (PV) sob condições de solo saturado apresenta elevada redução de eficiência
com relação às condições médias. O valor máximo
cai de 48,57% (condição I) para 17,59% (condição
III). Essa amplitude é decorrente do valor de CN =
97 adotado para pavimentos permeáveis em solo
saturado, o que, para efeito de cálculo, reduz consideravelmente a taxa de infiltração dos pavimentos.
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de linhas de tendência. Essa análise é importante
para evidenciar a variação da infiltração dos dispositivos com o aumento da altura pluviométrica, como apresentado nas Fig, 3, 4 e 5.
As equações de eficiência versus precipitação em
função do uso dos telhados verdes, pavimentos

ou associação de ambos, considerando as condições de umidade para o loteamento em questão,
são apresentadas na Tabela 3. Tais equações permitem, portanto, o cálculo expedito da eficiência hidrológica em função da lâmina precipitada,
tendo como base a condição de umidade do solo
e a configuração do sistema.

Tabela 3 - Equações de eficiência (%) versus precipitação em função do uso de técnicas e condições de umidade
antecedente do solo. Aplicáveis na faixa: (5,52 "≤ P(mm) ≤ 125,18)" .
Condição de umidade 1 (solo seco)
Estruturas
Telhados Verdes
Pavimentos Permeáveis
Telhados Verdes e Pav. Permeáveis

R²
0,992
0,983
0,975

Equação
E = -6.10-7.P4 + 0,0002. P3 - 0,0204.P2 + 0,7389.P +13,20
E = -1.10-6.P4 + 0,0003.P3 - 0,0374.P2 + 1,3415.P + 30,84
E = 7.10-5 .P3 - 0,017.P² + 0,9351.P + 55,73
Condição de umidade 2 (condições médias)
Equação
E = -5.10-7.P4 + 0,0001. P3 - 0,0142.P2 + 0,3708.P +15,563
E = -9.10-7.P4 + 0,0003.P3 - 0,0242.P2 + 0,5022.P + 35,781
E= -1.10-6.P4 + 0,0004.P3 - 0,0405.P2 + 1,0667.P + 55,432
Condição de umidade 3 (solo saturado)
Equação
E = 17,037.e-0,013.P
E = 15,896.e-0,014.P
E = 53,549.e-0,012.P

Estruturas
Telhados Verdes
Pavimentos Permeáveis
Telhados Verdes e Pav. Permeáveis
Estruturas
Telhados Verdes
Pavimentos Permeáveis
Telhados Verdes e Pav. Permeáveis

Nas Fig. 7 e 8, apresentam-se os hidrogramas
resultantes das maiores e menores eficiências hidrológicas, correspondentes a chuvas de

R²
0,995
0,996
0,996
R²
0,977
0,972
0,985

15 minutos e períodos de retorno de dois anos, e
chuva de 24 horas com período de retorno de 10
anos respectivamente.

Vazão x Tempo - Cond. I - T = 2 anos e
td = 15 minutos

6.00

Q (m³/s)

5.00
4.00
3.00

Conf.1

2.00

Conf. 3

Conf.2
Conf.4

1.00
0.00

1.50

9.00

16.50

24.00

31.50

39.00

46.50

tempo (min)

Figura 7 - Gráfico de Q x td para condição I.
Fonte: Autores.
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0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

para o menor valor representativo do cenário com a
associação entre telhados e pavimentos permeáveis.

Vazão x Tempo - Cond. III - T = 10 anos e
td = 24 h

Conf. 1
Conf. 2
Conf. 3
Conf. 4

1.
20
4.
80
8.
40
12
.0
0
15
.6
0
19
.2
0
22
.8
0
26
.4
0
30
.0
0
33
.6
0
37
.2
0
40
.8
0
44
.4
0
48
.0
0
51
.6
0
55
.2
0
58
.8
0

Q (m³/s)

Para o melhor cenário, como esperado, as vazões de
pico decrescem do cenário atual, sem estruturas,

tempo (h)

Figura 8 - Gráfico de Q x td para condição III.
Fonte: Autores.

Considerando a Fig. 7, para as condições de umidade referente ao solo seco com precipitação de
27,73 mm e intensidade pluviométrica de 110,92
mm/h, as vazões de pico reduziram de 5,38 m³/s
(configuração 1), para 4,05 m³/s (configuração
2), depois para 3,45 m³/s (configuração 3) e 1,29
m³/s (configuração 4).
No cenário de pior eficiência apresentado pela Fig.
8 com chuva de 125,18 mm, a configuração 1 tem
vazão máxima de 0,46 m³/s, enquanto a menor vazão de pico (configuração 4) é de 0,32 m³/s. Esse
cenário, apesar do baixo valor percentual de eficiência, reflete chuvas de baixa intensidade (T = 10
anos, td = 24 horas, i = 5,2 mm/h), não incorrendo
em problemas para a drenagem do loteamento. Os
resultados reafirmam a eficiência dos mecanismos
sugeridos, enfatizando o efeito dos telhados verdes
somados aos pavimentos permeáveis.

pavimentos permeáveis, na redução das vazões
de pico e volume de escoamento superficial.
Quanto aos resultados obtidos, a configuração 2,
caracterizada pela implantação de telhados verdes no loteamento, apresentou um percentual
possível de 42% de área permeável da área não
edificada. Tal valor, superior aos 30% exigidos
pela legislação municipal, refletiu uma faixa de
eficiência de 3 a 23%. Assim, mesmo cumprindo a legislação, o escoamento superficial pouco
se alteraria, acenando para uma necessidade de
elevar a exigência maior quanto às áreas permeáveis em loteamentos no município de estudo. Já para a configuração 4, resultante do uso
de telhados verdes e de pavimentos permeáveis
no loteamento, obteve-se a eficiência máxima
de 73,01% com relação às condições atuais, representando a situação ideal. Todavia, as configurações 2 e 3 também possuem aplicabilidade,

5 CONCLUSÕES
Os resultados do presente trabalho corroboram
a eficiência hidrológica da utilização de técnicas
compensatórias, sejam elas telhados verdes ou
46

visto que apresentam eficiências que, ainda que
menores (de 3,11% a 48,57% para configuração
3), indicam possível melhoria nas condições de
impermeabilização atuais.
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Deste modo, ressalta-se que a associação entre
as técnicas compensatórias e os sistemas clássicos de drenagem possibilitam, além dos benefícios ambientais citados neste artigo, a redução
dos custos totais relativos à implantação de galerias de águas pluviais, pela consequente redução de diâmetros, vista a redução do escoamento superficial. Em paralelo, a valoração ambiental
que se apresenta na utilização de tais estruturas
em meio urbano é inquestionável, seja pela infiltração das águas pluviais, pela redução das ilhas
de calor, pelo sequestro de carbono, por questões paisagísticas, dentre outros.
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APÊNDICE A - Tabelas de resultados de vazão e volume escoado para cada simulação
Tabela A1 - Resultados da configuração 1 para condição de umidade I.

Período
Período de
de
retorno
retorno
(anos)
(anos)

22
55
10
10

tc
tc == 1,43
1,43 min.
min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
3.24
409.9
3.24
409.9
3.74
472.9
3.74
472.9
4.17
526.9
4.17
526.9

15
15 min.
min.
Vazão
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
5.38
5.38 2458.2
2458.2
6.23
6.23 2861.3
2861.3
6.97
6.97 3210.1
3210.1

Configuração
Configuração 11
Tempo
Tempo de
de Duração
Duração
30
60
30 min.
min.
60 min.
min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. Vazão
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³/s)
(m³)
(m³/s) (m³)
(m³)
4.50
3336.7
4.50
3336.7 3.05
3.05 4264.6
4264.6
5.23
3885.0
5.23
3885.0 3.55
3.55 4964.5
4964.5
5.86
4358.7
5.86
4358.7 3.98
3.98 5568.4
5568.4

12
12 horas
horas
Vazão
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³/s) (m³)
(m³)
0.06
0.06 7988.1
7988.1
0.07
0.07 9284.6
9284.6
0.07
0.07 10399.9
10399.9

24
24 horas
horas
Vazão
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.03
0.03 9313.9
9313.9
0.04
0.04 10819.9
10819.9
0.04
0.04 12114.6
12114.6

Tabela A2 - Resultados da configuração 2 para condição de umidade I.

Período
Período de
de
retorno
retorno
(anos)
(anos)

22
55
10
10

tc
tc == 1,53
1,53
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.51
340.1
2.51
340.1
2.90
392.3
2.90
392.3
3.23
437.1
3.23
437.1

15
15 min.
min.
Vazão
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
4.05
4.05 1907.4
1907.4
4.67
4.67 2236.9
2236.9
5.22
5.22 2527.0
2527.0
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tc
tc == 1,72
1,72
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.

15
15 min.
min.
Vazão
Vazão Vol.
Vol.

Configuração
Configuração 22
Tempo
Tempo de
de Duração
Duração
30
60
30 min.
min.
60 min.
min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vazão
Vol.
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³/s)
(m³)
(m³/s) (m³)
(m³)
3.41
2631.4
3.41
2631.4 2.34
2.34 3426.3
3426.3
3.97
3097.1
3.97
3097.1 2.75
2.75 4039.0
4039.0
4.46
3506.1
4.46
3506.1 3.10
3.10 4575.5
4575.5

12
12 horas
horas
Vazão
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³/s) (m³)
(m³)
0.05
0.05 6782.6
6782.6
0.06
0.06 7990.7
7990.7
0.07
0.07 9040.5
9040.5

24
24 horas
horas
Vazão
Vazão Vol.
Vol.
de
de Pico
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.03
0.03 8018.4
8018.4
0.04
0.04 9438.4
9438.4
0.04
0.04 10670.0
10670.0

Configuração
Configuração 33Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 34-52 | Jan a Mar, 2021
Tempo
Tempo de
de Duração
Duração
30
60
12
24
30 min.
min.
60 min.
min.
12 horas
horas
24 horas
horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. Vazão
Vazão Vol.
Vol. Vazão
Vazão Vol.
Vol. Vazão
Vazão Vol.
Vol.

Período de
Período
retornode
Período
de
retorno
(anos)
retorno
(anos)
(anos)

2
2
52
55
10
10
10

tc
15
30
60
12
24
tc =
= 1,53
1,53
15 min.
min.
30 min.
min.
60 min.
min.
12 horas
horas
24 horas
horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado
de
Pico
de
Pico
de
Pico
de
Pico
de
Pico
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.51
340.1
4.05
1907.4
3.41
2631.4
2.34 3426.3
0.05
6782.6
0.03
8018.4
Avaliação
eficiência
hidrológica
meio da
implantação
técnicas0.05
compensatórias
em loteamento
urbano
2.51
340.1
4.05
1907.4
3.41
2631.4
2.34
3426.3
6782.6
0.03
8018.4
2.51 da392.3
340.1
4.05
1907.4 por3.97
3.41
2631.4
2.34 de
3426.3
0.05
6782.6 0.04
0.03
8018.4
2.90
4.67
2236.9
3097.1
2.75
4039.0
0.06
7990.7
9438.4
2.90
392.3
4.67
2236.9
3.97
3097.1
2.75
4039.0
0.06
7990.7
0.04
9438.4
2.90
392.3
4.67
2236.9
3.97
3097.1
2.75
4039.0
0.06
7990.7
0.04
9438.4
3.23
437.1
5.22
2527.0
4.46
3506.1
3.10 4575.5
0.07
9040.5
0.04 10670.0
3.23
437.1
5.22
2527.0
4.46
3506.1
3.10
0.07
3.23
437.1
5.22
2527.0
4.46
3506.1
3.10 4575.5
4575.5
0.07 9040.5
9040.5 0.04
0.04 10670.0
10670.0

Tabela A3 - Resultados da configuração 3 para condição de umidade I.

Período de
Período
retornode
Período
de
retorno
(anos)
retorno
(anos)
(anos)

2
2
52
55
10
10
10

tc = 1,72
tc
tc =
= 1,72
1,72
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
1.58
255.0
1.58
255.0
1.58
255.0
1.82
294.2
1.82
294.2
1.82
294.2
2.03
327.8
2.03
327.8
2.03
327.8

15 min.
15
15 min.
min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.44
1264.4
2.44
1264.4
2.44 1514.9
1264.4
2.82
2.82
1514.9
2.82 1742.3
1514.9
3.15
3.15
1742.3
3.15
1742.3

Configuração 3
Configuração
3
Configuração
Tempo3de Duração
Tempo
Tempo
de Duração
Duração
30 min. de
60 min.
30
60
30 min.
min.Vol.
60 min.
min.
Vazão
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado de Pico Escoado
de
Pico
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.12
1825.5
1.52 2476.9
2.12
1825.5
1.52
2476.9
2.12
1825.5 1.82
1.52 2997.7
2476.9
2.49
2204.2
2.49
2204.2
1.82
2997.7
2.49
2204.2 2.09
1.82 3463.6
2997.7
2.82
2545.3
2.82
2545.3
2.09
2.82
2545.3
2.09 3463.6
3463.6

12 horas
12
12 horas
horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.26
5449.8
0.26
5449.8
0.26 6565.8
5449.8
0.31
0.31
6565.8
0.31 7547.3
6565.8
0.36
0.36
0.36 7547.3
7547.3

24 horas
24
24 horas
horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.03
6592.1
0.03
6592.1
0.03 7922.4
6592.1
0.03
0.03
7922.4
0.03 9088.2
7922.4
0.04
0.04
9088.2
0.04
9088.2

Tabela A4 - Resultados da configuração 4 para condição de umidade I.

Período de
Período
retornode
Período
de
retorno
(anos)
retorno
(anos)
(anos)

2
2
52
55
10
10
10

tc = 1,99
tc
tc =
= 1,99
1,99
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.87
162.5
0.87
162.5
0.87
162.5
1.00
187.4
1.00
187.4
1.00
187.4
1.12
208.8
1.12
208.8
1.12
208.8

Configuração 4
Configuração
4
Configuração
Tempo4de Duração
Tempo
Tempo de
de Duração
Duração
15 min.
30 min.
60 min.
15
min.
30
min.
60
15
min.
30
min.
60 min.
min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Pico Escoado
Pico Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
1.29
663.5
1.14
951.4
0.81 1334.9
1.29
663.5
1.14
951.4
0.81
1334.9
1.29
663.5
1.14
951.4
0.81 1669.1
1334.9
1.48
785.6
1.32
1170.0
0.94
1.48
785.6
1.32
1170.0
0.94
1669.1
1.48
785.6
1.32
1170.0 1.06
0.94 1983.4
1669.1
1.65
905.6
1.47
1379.2
1.65
905.6
1.47
1379.2
1.06
1.65
905.6
1.47
1379.2
1.06 1983.4
1983.4

12 horas
12
12 horas
horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.13
3442.1
0.13
3442.1
0.13 4316.9
3442.1
0.17
0.17
4316.9
0.17 5110.7
4316.9
0.20
0.20
0.20 5110.7
5110.7

24 horas
24
24 horas
horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.02
4337.9
0.02
4337.9
0.02 5419.0
4337.9
0.03
0.03
5419.0
0.03 6393.0
5419.0
0.03
0.03
6393.0
0.03
6393.0

Tabela A5 - Resultados da configuração 1 para condição de umidade II.

Período de
Período
retornode
Período
de
retorno
(anos)
retorno
(anos)
(anos)

2
2
52
55
10
10
10

tc = 1,43 min.
15 min.
tc
min.
15
tc =
= 1,43
1,43Vol.
min. Vazão
15 min.
min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Pico Escoado
de
Pico
de Pico
de
Pico Escoado
Escoado
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³) de
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
3.24
410.2
5.54 2563.4
3.24
410.2
5.54
2563.4
3.24
410.2
5.54 2983.3
2563.4
3.74
474.5
6.45
3.74
474.5
6.45
2983.3
3.74
474.5
6.45 3345.4
2983.3
4.18
530.2
7.23
4.18
530.2
7.23
4.18
530.2
7.23 3345.4
3345.4

Configuração 1
Configuração
Configuração 11
Tempo de Duração
Tempo de
de60Duração
Duração
30 min. Tempo
min.
30
60
30 min.
min.
60 min.
min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Pico Escoado
de
Pico
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
4.68
3476.5
3.18
4433.8
4.68
3476.5
3.18
4433.8
4.68
3476.5 3.70
3.18 5152.2
4433.8
5.45
4043.0
5.45
4043.0
3.70
5152.2
5.45
4043.0 4.15
3.70 5770.0
5152.2
6.11
4530.6
6.11
4530.6
4.15
6.11
4530.6
4.15 5770.0
5770.0

12 horas
24 horas
12 horas
24
24 horas
horas
Vazão12 horas
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
de
Pico Escoado
de
Pico
de
Pico
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.06
8232.2
0.04
9574.9
0.06
8232.2
0.04
9574.9
0.06
8232.2
0.04 11096.6
9574.9
0.07
9545.3
0.04
0.07
9545.3
0.04
11096.6
0.07
9545.3
0.04 12402.6
11096.6
0.07
10672.6
0.05
0.07
10672.6
0.05
0.07
10672.6
0.05 12402.6
12402.6

Tabela A6 - Resultados da configuração 2 para condição de umidade II.
Configuração 2

Período de
retorno
(anos)

2
5
10

Tempo de Duração
tc = 1,53
15 min.
30 min.
60 min.
12 horas
Vazão
Vazão
Vol. Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vol.
de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado
(m³/s)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.51
340.1
4.17 2090.5
3.64
2910.4
2.57
3796.2
0.05
7423.3
2.90
392.3
4.88 2465.3
4.28
3431.0
3.03
4470.2
0.06
8699.9
5.50 2793.0
4.85
3.23
437.1
3884.3
3.44
5055.2
0.07
9801.3

24 horas
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
0.03
8729.4
0.04 10217.3
0.04 11499.4

Tabela A7 - Resultados da configuração 3 para condição de umidade II.

Período de
retorno
(anos)

2
5
10

tc = 1,72
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
1.58
255.0
1.82
294.2
2.03
328.8

15 min.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
2.89 1601.1
3.53 1937.0
4.10 2235.3

Configuração 3
Tempo de Duração
30 min.
60 min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de Pico Escoado de Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.50
2343.1
1.92
3166.3
3.02
2825.6
2.33
3803.7
3.49
3250.8
2.70
4362.2

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 34-52 | Jan a Mar, 2021 Configuração 4
Tempo de Duração
tc = 1,99
15 min.
30 min.
60 min.

Vazão

Vol.

Vazão

Vol.

Vazão

Vol.

Vazão

Vol.

12 horas
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
0.33
6657.3
0.39
7905.6
0.50
8986.9

24 horas
Vazão
Vol.
de Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
0.03
7935.2
0.04
9397.0
0.04 10660.8

49

12 horas
Vazão
Vol.

24 horas
Vazão
Vol.

tc = 1,72
15 min.
Vazão
Vol. Vazão
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol.
de
Pico
Pico
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
1.58 255.0
255.0
2.89 1601.1
1601.1
Período de
2.89
22 JMS 1.58
deAraújo
Menezes FilhoPeríodo
FCM,
retorno
1.58
255.0
2.89
1601.1
1.82
294.2
3.53
1937.0
2
5
Período
retorno de
1.82
294.2
3.53 1937.0
5
(anos)
retorno
1.82
294.2
3.53
1937.0
(anos)
2.03 328.8
328.8 4.10
4.10 2235.3
2235.3
5
10
2.03
10
(anos)
2.03
328.8
4.10 2235.3
10

30 min.Vol.
60 min.Vol.
12 horas
24 horas
Vazão
Vazão
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico
Pico
Pico
de
Pico
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
de
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.50 2343.1
2343.1
1.92 3166.3
3166.3
0.33
6657.3
0.03 7935.2
7935.2
2.50
1.92
0.33
6657.3
0.03
2.50
2343.1
1.92
3166.3
0.33
6657.3
0.03
7935.2
3.02
2825.6
2.33
3803.7
0.39
7905.6
0.04
9397.0
3.02
2825.6
2.33
3803.7 0.39
7905.6
0.04
9397.0
3.02
2825.6
2.33
3803.7
0.39
7905.6
0.04 10660.8
9397.0
3.49 3250.8
3250.8 2.70
2.70 4362.2
4362.2 0.50
0.50
8986.9
10660.8
3.49
8986.9
0.04
3.49
3250.8
2.70
4362.2 0.50
8986.9
0.04 10660.8

Tabela A8 - Resultados da configuração 4 para condição de umidade II.

Período de
Período de
retorno
Período
retorno de
(anos)
retorno
(anos)
(anos)

22
5
52
5
10
10
10

1,99
15min.
min.
tctc==1,99
15
tc = 1,99
15 min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol.
de
Pico
Pico
de
Pico Escoado
de
Pico Escoado
(m³/s)
(m³) (m³/s)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.87 162.5
162.5
1.44 931.0
931.0
0.87
1.44
0.87
162.5
1.44
931.0
1.00 187.4
187.4 1.82
1.82 1171.9
1171.9
1.00
1.00
187.4
1.82
1171.9
1.12 208.8
208.8 2.21
2.21 1394.5
1394.5
1.12
1.12
208.8
2.21 1394.5

Configuração44
Configuração
Configuração
Tempo4de
deDuração
Duração
Tempo
30min.
min.
60min.
min.
12horas
horas
24horas
horas
Tempo de Duração
30
60
12
24
30 min.Vol.
60 min.Vol.
12 horas
24
Vazão
Vazão
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão horas
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol. de
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico
Pico
Pico
de
Pico
de
Pico Escoado
de
Pico Escoado
de
Pico Escoado
de
Pico Escoado
(m³/s)
(m³) (m³/s)
(m³/s)
(m³) (m³/s)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
1.32 1476.6
1476.6
1.06 2124.7
2124.7
0.25
5153.0
0.15 6319.3
6319.3
1.32
1.06
0.25
5153.0
0.15
1.32
1476.6
1.06
2124.7
0.25
5153.0
0.15
6319.3
1.71 1853.4
1853.4 1.33
1.33 2650.4
2650.4 0.30
0.30
6291.8
0.19 7675.5
7675.5
1.71
6291.8
0.19
1.71
1853.4
1.33
2650.4
0.30
6291.8
0.19
7675.5
2.07 2196.0
2196.0 1.59
1.59 3123.0
3123.0 0.36
0.36
7292.6
0.22 8862.5
8862.5
2.07
7292.6
0.22
2.07
2196.0
1.59
3123.0 0.36
7292.6
0.22
8862.5

Tabela A9 - Resultados da configuração 1 para condição de umidade III.

Período de
Período de
retorno
Período
retorno de
(anos)
retorno
(anos)
(anos)

22
5
52
10
5
10
10

1,43min.
min.
tctc==1,43
tc = 1,43 min.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol.
de
Pico
(m³/s)
(m³)
de
Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
3.33
423.7
(m³/s)
(m³)
3.33
423.7
3.87
493.0
3.33
423.7
3.87
493.0
4.34
552.9
3.87
493.0
4.34
552.9
4.34
552.9

15min.
min.
15
15 min.Vol.
Vazão
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol.
de
Pico
(m³/s)
(m³)
de
Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
5.84 2683.3
2683.3
(m³/s)
(m³)
5.84
6.79
3114.3
5.84
2683.3
6.79
3114.3
7.62 3484.5
3484.5
6.79
3114.3
7.62
7.62
3484.5

Configuração11
Configuração
Configuração
1 de Duração
Tempo
Tempo
de Duração
30
min.
60Duração
min.
12horas
horas
24horas
horas
Tempo
de
30 min.
60
min.
12
24
30
min.
Vazão Vol.
Vol. Vazão
Vazão60
demin.Vol.
Vol. Vazão
Vazão12
dehoras
Vol. Vazão
Vazão24
dehoras
Vol.
Vazão
de
de
Vol.
de
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
Picode Escoado
Escoado
Picode Escoado
Escoado
Picode Escoado
Escoado
Vazão
Vol. Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico
Pico
Pico
Pico
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
de
Pico Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
4.93 3618.4
3618.4
3.34
4592.3
0.06
8426.6
0.04
9776.8
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
4.93
3.34
4592.3
0.06
8426.6
0.04
9776.8
5.72
4195.3
3.87
5320.3
0.07
9746.8
11305.1
4.93
3618.4
3.34
4592.3
0.06
8426.6
0.04
9776.8
5.72
4195.3
3.87
5320.3
0.07
9746.8
0.04
11305.1
6.41 4690.5
4690.5
4.33
5945.1
10879.0
0.05
12615.7
5.72
4195.3
3.87
5320.3
0.07
9746.8
0.04
11305.1
6.41
4.33
5945.1
0.07
10879.0
0.05
12615.7
6.41
4690.5
4.33
5945.1
0.07
10879.0
0.05
12615.7

Tabela A10 - Resultados da configuração 2 para condição de umidade III.

Período de
Período de
retorno
Período
retorno de
(anos)
retorno
(anos)
(anos)

22
5
52
10
5
10
10

1,53
tctc==1,53
tc = 1,53
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol.
de
Pico
(m³/s)
(m³)
de
Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
2.54
348.1
(m³/s)
(m³)
2.54
348.1
2.97
407.3
2.54
348.1
2.97
407.3
3.35
459.4
2.97
407.3
3.35
459.4
3.35
459.4

15min.
min.
15
15 min.Vol.
Vazão
Vazão
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
Vazão
Vol.
de
Pico
(m³/s)
(m³)
de
Pico Escoado
(m³/s)
(m³)
4.70 2358.0
2358.0
(m³/s)
(m³)
4.70
5.55 2770.6
2770.6
4.70
2358.0
5.55
6.28 3127.6
3127.6
5.55
2770.6
6.28
6.28
3127.6

Configuração22
Configuração
Configuração
2de Duração
Tempode
Tempo
Duração
30min.
min.Tempo de Duração
60min.
min.
12horas
horas
24horas
horas
30
60
12
24
30 min.Vol. Vazão60
Vazão
demin.Vol.
Vol. Vazão
Vazão12
dehoras
Vol. Vazão
Vazão24
dehoras
Vol.
Vazão
Vol. Vazão de
de
Vol.
de
Vol.
de
Pico Escoado
Escoado
Picode Escoado
Escoado
Picode Escoado
Escoado
Picode Escoado
Escoado
Vazão
Vol. Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
de
Pico
Pico
Pico
Pico
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
de
Pico Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
4.11 3254.8
3254.8
2.91
4204.3
0.06
7987.2
0.03
9327.4
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
4.11
2.91
4204.3
0.06
7987.2
0.03
9327.4
4.84 3814.8
3814.8
3.43
4917.6
9297.5
0.04
10846.7
4.11
3254.8
2.91
4204.3
0.06
7987.2
0.03
9327.4
4.84
3.43
4917.6
0.06
9297.5
0.04
10846.7
5.48 4297.9
4297.9
3.87
5531.9
0.07
10422.9
12151.1
4.84
3814.8
3.43
4917.6
0.06
9297.5
0.04
10846.7
5.48
3.87
5531.9
0.07
10422.9
0.04
12151.1
5.48
4297.9
3.87
5531.9
0.07
10422.9
0.04
12151.1

Tabela A11 - Resultados da configuração 3 para condição de umidade III.

Período de
Período de
retorno
retorno
(anos)
(anos)

2
2
5
5
10
10

Configuração 3
Configuração 3
Tempo de Duração
Tempo de Duração
tc = 1,72
15 min.
30 min.
60 min.
12 horas
24 horas
tc = 1,72
15 min.
30 min.
60 min.
12 horas
24 horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado Pico
Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado Pico
Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
2.08
349.2
4.60
2348.5
3.89
3263.7
2.88
4225.7
0.51
8043.2
0.03
9389.8
2.08
349.2
4.60
2348.5
3.89
3263.7
2.88
4225.7
0.51
8043.2
0.03
9389.8
2.52
422.4
5.46
2770.3
4.62
3832.6
3.41
4947.0
0.06
9359.9
0.04
10914.9
2.52
422.4
5.46
2770.3
4.62
3832.6
3.41
4947.0
0.06
9359.9
0.04
10914.9
2.91
487.3
6.19
3134.2
5.26
4322.3
3.86
5567.0
0.07
10489.8
0.04
12223.3
2.91
487.3
6.19
3134.2
5.26
4322.3
3.86
5567.0
0.07
10489.8
0.04
12223.3

Tabela A12 - Resultados da configuração 4 para condição de umidade III.

Período de
Período de
retorno
retorno
(anos)
(anos)

50

2
2
5
5
10
10

Configuração 4
Configuração 4
Tempo de Duração
Tempo de Duração
tc = 1,99
15 min.
30 min.
60 min.
12 horas
24 horas
tc = 1,99
15 min.
30 min.
60 min.
12 horas
24 horas
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol.
Vazão
Vol. Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
Vazão de
Vol.
de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado Pico
Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
de Pico Escoado de Pico Escoado de Pico Escoado Pico
Escoado
Pico
Escoado
Pico
Escoado
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
(m³/s)
(m³)
0.94
187.9
2.75
1612.4
2.51
2415.2
1.89
3289.9
0.38
6932.0
0.23
8244.3
0.94
187.9
2.75
1612.4
2.51
2415.2
1.89
3289.9
0.38
6932.0
0.23
8244.3
1.16
233.8
3.42
1977.3
3.07
2931.2
2.33
3962.1
0.47
8213.9
0.28
9738.2
1.16
233.8
3.42
1977.3
3.07
2931.2
2.33
3962.1
0.47
8213.9
0.28
9738.2
1.37
277.2
4.03
2299.3
3.57
3382.5
2.71
4547.0
0.54
9319.7
0.32
11025.1
1.37
277.2
4.03
2299.3
3.57
3382.5
2.71
4547.0
0.54
9319.7
0.32
11025.1
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APÊNDICE B - Resultados de eficiência hidrológica com relação à configuração atual.
Tabela B1 - Eficiência da configuração 2 na condição de umidade I.

Perío do de
Perío do de
retorno
Perío
do de
Perío
de
retorno
Perío
dodo
Perío
dode
(ano
s)de
retorno
retorno
(ano s)
retorno
retorno
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2
2
25
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55
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10
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10
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Eficiência
Eficiência da
da Configuração
Configuração 2
2 (%)
(%)
Eficiência da
da Configuração
Configuração
2Duração
(%)
Eficiência
2
(%)
Tempo
de
Eficiência
(%)
Tempo de22Duração
Eficiênciada
daConfiguração
Configuração
(%)
Tempo
de
Duração
Tempo
deDuração
Duração
tc
15 min.
min.Tempo
30 min.
min.
60 min.
min. 12
12 horas
horas 24
24 horas
horas
de
tc
15
30
60
Tempo
de Duração
tc
1522,41
min. 30
3021,14
min. 60
6019,66
min. 12
1215,09
horas 24
2413,91
horas
tc
15
min.
min.
min.
horas
horas
17,04
tc17,04
15
min.
min.
min.
15,09
13,91
tc
1522,41
min. 30
3021,14
min. 60
6019,66
min. 12
12horas
horas 24
24horas
horas
17,04
22,41
21,14
19,66
15,09
13,91
17,04
22,41
21,14
19,66
15,09
13,91
17,04 22,41
21,82 21,14
20,28 19,66
18,64 15,09
13,94 13,91
12,77
17,04
17,04
21,82
20,28
18,64
13,94
12,77
17,04
22,41
21,14
19,66
15,09
13,91
17,04
21,82
20,28
18,64
13,94
12,77
17,04
21,82
20,28
18,64
13,94
12,77
17,04
21,28
19,56
17,83
13,07
11,92
17,04
17,04 21,82
21,28 20,28
19,56 18,64
17,83 13,94
13,07 12,77
11,92
17,04
21,82
20,28
18,64
13,94
12,77
17,04
21,28
19,56
17,83
13,07
11,92
17,04 21,28
21,28 19,56
19,56 17,83
17,83 13,07
13,07 11,92
11,92
17,04
17,04
21,28
19,56
17,83
13,07
11,92

Tabela B2 - Eficiência da configuração 3 na condição de umidade I.
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Perío do de
retorno
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do de
de
Perío
do
retorno
Perío
dodo
dede
Perío
(ano
s)
retorno
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(ano s)
retorno
retorno
(ano s)
s)
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2
2
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22
25
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55
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10
10
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Eficiência
Eficiência da
da Configuração
Configuração 3
3 (%)
(%)
Eficiência da
da Configuração
Configuração
3Duração
(%)
Eficiência
(%)
Tempo de
de33
Eficiência
(%)
Tempo
Eficiênciada
daConfiguração
Configuração
3Duração
(%)
Tempo
de Duração
Duração
Tempo
de
tc
15
30
60
de
tc
15 min.
min.Tempo
30 min.
min.
60 min.
min. 12
12 horas
horas 24
24 horas
horas
Tempo
deDuração
Duração
tc
15
min.
30
min.
60
min.
12
horas
24
horas
tc
1548,57
min. 30
3045,29
min. 60
6041,92
min. 12
12horas
horas 24
24horas
horas
37,79
48,57
45,29
41,92
31,78
29,22
tc37,79
15
min.
min.
min.
31,78
tc
15 min. 30 min. 60 min. 12 horas 2429,22
horas
37,79
48,57
45,29
41,92
31,78
29,22
37,79
48,57
45,29
41,92
31,78
29,22
37,79
47,06
43,26
39,62
29,28
26,78
37,79
37,79 48,57
47,06 45,29
43,26 41,92
39,62 31,78
29,28 29,22
26,78
37,79
48,57
45,29
41,92
31,78
29,22
37,79
47,06
43,26
39,62
29,28
26,78
37,79
47,06
43,26
39,62
29,28
26,78
37,79
45,72
41,61
37,80
27,43
24,98
37,79
47,06
43,26
39,62
29,28
26,78
37,79
45,72
41,61
37,80
27,43
24,98
37,79
47,06
43,26
39,62
29,28
26,78
37,79
45,72
41,61
37,80
27,43
24,98
37,79
45,72
41,61
37,80
27,43
24,98
37,79
37,79 45,72
45,72 41,61
41,61 37,80
37,80 27,43
27,43 24,98
24,98

Tabela B3 - Eficiência da configuração 4 na condição de umidade I.
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dodo
dede
Perío
(ano
s)
retorno
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2
2
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3071,49
min. 60
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tc60,37
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min.
min.
min.
tc
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73,01
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66,38 56,91
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60,37
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56,91
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69,88
66,38
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49,92
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71,79
68,36
64,38
50,86
47,23
60,37
72,55
69,88
66,38
53,50
49,92
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71,79 69,88
68,36 66,38
64,38 53,50
50,86 49,92
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71,79 68,36
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68,36
64,38
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Tabela B4 - Eficiência da configuração 2 na condição de umidade II.
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7,92
17,10
18,45
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Tabela B5 - Eficiência Eficiência
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3 na 3condição
de umidade II.
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26,17 19,13
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37,99
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37,99 33,18 28,25
28,25 24,40 15,79
15,79
14,04

Tabela B6 - Eficiência Eficiência
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Eficiência daConfiguração
Configuração
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51,53 48,56
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28,54
60,50
60,72
54,16
48,56
34,09
30,83
60,62 58,32
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4,61 4,60
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2
5
10

Perío do de
retorno
(ano s)

Eficiência da Configuração 4 (%)
Tempo de Duração
tc
15 min. 30 min. 60 min. 12 horas 24 horas
60,40 63,68
57,53 52,08
37,40
34,00
60,50 60,72
54,16 48,56
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30,83
60,62 58,32
51,53 45,88
31,67
28,54

Tabela B7 - Eficiência da configuração 2 na condição de umidade III.

Perío do de
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tc
15 min. 30 min. 60 min. 12 horas 24 horas
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16,91
10,24
8,37
6,95
4,19
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2
5
10

Tabela B8 - Eficiência da configuração 3 na condição de umidade III.
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10
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3,58
3,11
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6,36
3,58
3,11

Tabela B9 - Eficiência da configuração 4 na condição de umidade III.
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Resumo
No tratamento da água potável são utilizados produtos clorados de modo a garantir o nível de segurança
sanitária exigido. Contudo, na presença de precursores, pode ocorrer a formação de Subprodutos da Desinfecção (SPD) em decorrência da reação com o cloro. O SPD Cloral Hidratado (CH), composto hipnótico e
sedativo, tem sido encontrado na água, no entanto não é citado no padrão de potabilidade brasileiro. Este
trabalho tem como objetivo geral avaliar o risco toxicológico do CH a partir de ensaios específicos e calcular
um Valor Máximo Permissível (VMP). Roedores foram expostos a diferentes concentrações padronizadas de
CH e submetidos a análises bioquímicas e bioensaios comportamentais e de locomoção, tais quais os de
campo aberto, indução de sono e rotarod. Foi identificado o Nível de Efeito Adverso Não Observado (NOAEL)
na dose 9,60 mg.kg-1.d-1, obtendo-se o VMP de 2,3 mg.L-1 de CH; considerando o Nível de Menor Efeito Observado (LOAEL) na dose 0,96 mg.kg-1.d-1, obteve- se o VMP de 0,023 mg.L-1 de CH, valor próximo ao 0,02 mg.L-1
citado nos padrões da Austrália (2017) e da Nova Zelândia (2017).
Palavras-chave: Água potável. Avaliação de risco. Cloral hidratado. LOAEL. NOAEL. Subprodutos da desinfecção.
Abstract
In the treatment of drinking water, chlorinated products are used in order to guarantee the level of sanitary
safety. In the presence of precursors there is a formation of disinfection by-products (DPB). DBP Chloral Hydrate
(CH), a hypnotic and sedative substance, has been found in water. This work aims to evaluate the toxicological risk
of CH from specific trials and calculate a Maximum Contaminant Level (MCL). Rodents were exposed to different
concentrations of CH and were submitted to biochemical analysis and behavioral and locomotor bioassays, such
as the open field, sleeping induction and rotarod. The No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) at the dose
9.60 mg.kg-1.d-1 was determined, obtaining the MCL of 2.3 mg.L-1 of CH; considering the Lowest Observed Effect
Level (LOAEL) at the dose 0.96 mg.kg-1.d-1, MCL of 0.023 mg.L-1 of CH was obtained, close to 0.02 mg.L-1 quoted
in the standards of Australia (2017) and New Zealand (2017).
Keywords: Chloral Hydrate. Disinfection by-products. Drinking water. LOAEL. NOAEL. Risk Assessment.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a década de 70, diversos pesquisadores
relatam que a Matéria Orgânica Natural (MON)
presente nas águas dos mananciais captadas
pela Estação de Tratamento de Água (ETA) e submetida ao tratamento pode reagir com o cloro,
causando a formação de Subprodutos da desinfecção (SPD) (BELLAR; LICHTENBERG; KRONER,
1974; LYKINS; KOFFSKEY; PATTERSON, 1994;
STEVENS et al., 1976). A MON é principalmente
caracterizada pela presença de ácidos fúlvicos e
húmicos, pela eutrofização em razão da matéria
nitrogenada e fosforada, e pela presença de matéria carbonácea (ESTEVES, 1998)
Países como Suécia, Noruega, Alemanha e GrãBretanha, a partir da década de 90, relataram
um crescente aumento nos níveis de concentração de MON nos corpos de água, provavelmente devido aos eventos associados às variações
climáticas diversas, como aquecimento global,
mudanças na acidificação do solo, aumento da
severidade da seca e/ou aumento da intensidade
de chuvas (FORSBERG, 1992; EIKEBROKK et al.,
2004; KORTH et al., 2004).
Na maioria das ETA brasileiras, o cloro é utilizado
como agente oxidante na desinfecção da água,
tendo em vista seu baixo custo e elevada eficiência na inativação de microrganismos patogênicos e na oxidação de compostos que causam
sabores e odores. Contudo, o uso do cloro viabiliza a formação de importantes SPD como os
Trialomentanos (THM) e os Ácidos Haloacéticos
(AHA) que são reconhecidamente cancerígenos
(MEYER, 1994; PASCHOALATO; TRIMAILOVAS;
DI BERNARDO, 2008). Um outro SPD gerado e
de grande importância para saúde pública é o
Cloral Hidrato (2,2,2-tricloroetano-1,1-dioltricloroacetaldeído monohidrato; C2H3Cl3O2) (CH)
(DABROWSKA; NAWROCKI, 2009). Segundo o padrão de potabilidade de água para consumo humano atualmente vigente no Brasil (2017), o Valor Máximo Permissível (VMP) de THM e AHA é de
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0,1 mg.L-1 e 0,08 mg.L-1, respectivamente. De
modo relevante, a referida legislação brasileira
não menciona o VMP para o CH (BRASIL, 2017).
O CH é um composto utilizado na medicina veterinária e humana como sedativo e hipnótico,
sendo também usado na fabricação do pesticida Diclorodifeniltricloroetano (DDT) (BUDAVARI,
1996). O CH é um dos principais subprodutos
formados no tratamento da água potável, especialmente quanto ao quesito de quantidade.
A formação do CH não ocorre naturalmente na
água, e para a população, a maior via de exposição a esse subproduto ocorre por meio da água
potável (DABROWSKA; NAWROCKI, 2009). O presente trabalho se propõe a realizar investigação
de escala dose-resposta por meio de bioensaios
aplicados a diferentes modelos animais e propósitos, de modo a avaliar o risco toxicológico à
saúde causado pelo CH na água potável.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia empregada foi realizada em três
etapas, sendo a determinação da estabilidade
da solução aquosa de CH, a realização dos bioensaios com a definição de NOAEL e LOAEL para
avaliação de risco à saúde e o cálculo da concentração do VMP.
2.1 Estabilidade da solução de CH
A fim de verificar a estabilidade da solução
de CH, foi preparada uma solução estoque de
100 mg.L-1, a partir do sal de CH P.A. (CAS 30217-0 - Dinâmica® - Cód. 1089), diluída em água
purificada para a obtenção das concentrações
seriadas de 100, 50 e 10 µg.L-1. A quantificação
de CH na solução (meio aquoso) foi realizada pelo
teste de recuperação por meio da técnica analítica de cromatografia a gás por detector de captura de elétrons (CG-DCE), utilizando o cromatógrafo a gás da marca Varian®, modelo 3600CX.
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O procedimento analítico foi adaptado do método 551.1 (USEPA, 1995), sendo empregadas as
seguintes condições operacionais: coluna de sílica
capilar (marca Agilent J & W GC Coluns) DB-1: 30
m x 1.00 µm filme, 0,25 mm ID, gás de arraste foi
nitrogênios 5.0 ECD (White Martins®), pressão 15
psi, temperatura do injetor 160ºC, temperatura
do detector 290ºC, range 10, atenuação 8, o volume de injeção de amostra 1µL no modo com divisão (splitless). Neste processo faz-se necessária
uma etapa prévia de extração liquido-líquido com
Metil-terc Butirico Éter (MTBE) para obtenção de
extrato orgânico a ser injetado no CG-DCE.

Anilab (Paulínia - SP) e alojados no biotério de
nossa instituição. Os animais foram aclimatados
às condições laboratoriais por 6 dias, selecionados aleatoriamente, marcados individualmente e
separados em grupos que receberam suprimento
de água deionizada e alimentação ad libitum. A
iluminação empregada foi artificial, sendo a sequência de 12 horas de luz e 12 horas de escuro
em ambiente climatizado à 22ºC (±3°) com umidade entre 30 e 70% e ventilação. Além disso, todos os procedimentos experimentais efetuados
nesse trabalho foram realizados de acordo com
a Lei nº 11.794 de 08/10/2008 e aprovados pela
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da

2.2 Procedimentos experimentais em animais

instituição sob o número 01/2018. Os animais
foram divididos em 12 grupos de 6 animais cada

Foram utilizados 72 ratos Wistar machos, com
peso entre 170 e 210g adquiridos da empresa

e separados conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Divisão dos grupos animais de acordo com o tempo para cada bioensaio
Dias de tratamento

Controle Negativo

7
14
21

Grupo 1
Grupo 5
Grupo 9

Grupos experimentais (mg.kg-1.d-1)
0,96
Grupo 2
Grupo 6
Grupo 10

9,60
Grupo 3
Grupo 7
Grupo 11

96,0
Grupo 4
Grupo 8
Grupo 12

Nota: Grupos 1, 5 e 9 (n= 6 animais/grupo): Controle negativo - Administração diária de água deionizada por via oral (1 mL); Grupos 2, 6 e 10: Grupo experimental - Administração diária da solução de CH por via oral na dose de 0,96 mg.kg-1.d-1; Grupos 3, 7 e 11: Grupo experimental - Administração diária da solução de
CH por via oral na dose de 9,6 mg.kg-1.d-1; Grupos 4, 8 e 12: Grupo experimental - Administração diária da solução de CH por via oral na dose de 96 mg.kg-1.d-1.

2.3 Teste do Campo Aberto
Para a realização do teste do campo aberto, cada
animal foi introduzido no centro de uma arena
circular com paredes transparentes de acrílico
com 60 cm de diâmetro e 50 cm de altura, com
piso subdividido em 12 seções, modelo OPO199
(Insight). Os parâmetros observados foram: o
número de quadrantes cruzados com as quatro
patas (crossing), o número de vezes que o animal
permaneceu levantado sobre as patas traseiras
(rearing) e o número de vezes que realizou a autolimpeza (grooming). Cada animal permaneceu
no equipamento por 5 minutos, sendo o aparato
higienizado com álcool 70% v/v em cada troca de
animal. Todo o período em que o animal permaRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 53-63 | Jan a Mar, 2021

neceu no campo aberto foi filmado, para posterior análise e registro de dados.
2.4 Teste do Rotarod
O teste foi realizado por meio de Rotarod da marca Ugo Basile, modelo 7750, permitindo avaliação do desempenho locomotor de cada animal,
verificando alterações de equilíbrio e coordenação motora. Para realização do teste, os animais
foram colocados com as quatro patas sobre uma
barra giratória de 2,5 cm de diâmetro, a 25 cm
acima do nível de referência, com uma taxa de
rotação constante de 12 rotações por minuto
(rpm). No dia anterior ao teste, os animais foram
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treinados durante 90 segundos por 3 vezes, e foi
adotado como critério de exclusão dos animais o
fato de, durante o treinamento, não conseguirem
andar na barra giratória. No dia do experimento,
cada animal foi levado à barra de rolagem por 60
segundos, ocorrendo a limpeza do aparato com
álcool 70% v/v a cada troca de animal, sendo
avaliado o tempo até a primeira queda e o número de quedas durante o tempo de experimento.
2.5 Teste de Indução de Sono
O teste para avaliação de sono foi realizado por
meio da indução de sono por barbitúrico, que
correspondeu à administração de pentobarbital
sódico 50 mg.kg-1 (Thiopentax®, Cristália) por via
intraperitoneal, avaliando-se o tempo (em segundos) decorrido entre a perda do reflexo postural e
o tempo total de sono de cada grupo experimental comparado ao grupo controle negativo.
2.6 Parâmetros bioquímicos: Provas de funções
hepática e renal
A avaliação dos parâmetros bioquímicos de função renal e hepática ocorreu ao final de cada 7
dias de experimento, totalizando 21 dias. Um dia
após o teste de indução de sono, os animais foram anestesiados com pentobarbital na dose de
50 mg.kg-1 i.p, com subsequente coleta de amostra sanguínea, uma única vez, por punção intracardíaca. O sangue foi coletado em tubo seco e

o soro obtido por centrifugação, a 250 g por 15
minutos. Posteriormente, o soro foi transferido
para microtubos secos, identificado e encaminhado para o Laboratório de Análises Clínicas do
Curso de Ciências Farmacêuticas da Instituição.
Foram utilizados kits de diagnóstico padronizados (Labtest®) e analisador bioquímico automático (Mindray BS-380) para a avaliação dos
seguintes parâmetros bioquímicos: ureia, creatinina, como provas da função renal e aspartato
aminotransferse (AST) e alanina aminotransferase (ALT) como provas da função hepática.
2.7 Determinação do Nível de Efeito Adverso
Não Observado (NOAEL) e Nível do Menor
Efeito Observado (LOAEL)
A metodologia para avaliação do risco segundo
modelo de dose resposta foi baseada nas recomendações da Organização Mundial da Saúde
(2000). O critério de seleção da dose ministrada por peso corpóreo teve como referência os
ensaios realizados por George et al. (2000),
em que foi identificado um valor de LOAEL de
13,5 mg.kg-1.d-1. Considerando que o recomendável para avaliação de risco é a obtenção de
NOAEL, foram adotadas doses diárias de CH
menores. Para o cálculo partiu-se da DL50 do
CH que corresponde a 480 mg.kg-1, e foram
adotadas as seguintes relações: 1/500 DL50
(0,96 mg.kg-1); 1/50 DL50 (9,6 mg.kg-1) e 1/5
DL50 (96 mg.kg-1) (Tabela 2).

Tabela 2 - Grupos de animais, critério de cálculo da dose com referência do CH à DL50 de 480 mg.kg-1 , concentração
da solução de CH preparada e administrada, volume ingerido e cálculo da dose diária.
Grupo (n=6)
A
B
C
D
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Critério para
o cálculo da dose
(DL50 = 480 mg.kg-1)
Controle Negativo
1/500 DL50 = 0,96
1/50 DL50 = 9,60
1/5 DL50 = 96,0

Concentração de CH
(mg.L-1)

Peso corpóreo médio
dos ratos (g)

Volume ingerido
(mL.d-1)

Dose diária
(mg.kg-1.d-1)

0
172 e 220
1800 e 2400
16800 e 22000

188 ± 11,7
187 ± 11,7
198 ± 7,7
191 ± 11,6

0,97 - 1,35
0,97 - 1,35
0,97 - 1,35
0,97 - 1,35

0
0,96
9,60
96,0
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2.8 Cálculo do Valor Máximo Permissível da
concentração de Cloral Hidrato em água potável
A partir dos resultados obtidos nos ensaios com
os animais, foi determinado o valor da dose do
NOAEL e/ou LOAEL para os parâmetros analisados, em seguida foi calculada a Ingestão Diária
Tolerável (IDT) mg.kg-1.d-1, conforme a Eq. 1.

IDT =

NOAEL
(1)
FI

Em que:
IDT: Ingestão Diária Tolerável (mg.kg-1.d-1); NOAEL: Dose sem efeito observado (mg.kg-1.d-1);
FI: Fator de incerteza (100 para uso de NOAEL e
1000 para uso de LOAEL).

O fator de incerteza (FI) adotado foi multiplicado
por 10 considerando variabilidade entre espécies; multiplicado por 10 considerando variabilidade intra-espécie e multiplicado por 10 para
explicar o uso de um LOAEL em vez de um NOAEL,
o último apenas quando necessário (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000).
A Eq. 2 foi empregada para determinação do VMP
de CH (mg.L-1) em água potável a ser ingerido por
dia por um indivíduo humano adulto com peso
médio de 60 kg e ingestão de 2,0 L de água contendo CH por dia durante toda vida, tendo porbase a expectativa média de vida do brasileiro.

VMP=

IDT x mc x f
C

(2)(2)

Em que:
VMP: Valor Máximo Permissível (mg.L-1 CH); IDT:
Ingestão Diária Tolerável (mg.kg-1.d-1); mc: Massa
corporal do adulto (60 kg);
f: Fração ou porcentagem da IDT associada à ingestão de água (valor adotado de 80% ou 0,8,
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 53-63 | Jan a Mar, 2021

considerando o consumo total de água, uma vez
que a exposição ao CH para a população em geral vem principalmente do consumo de água potável após a desinfecção com cloro);
C: Consumo de água de 2,0 L por dia.
2.9 Análise estatística
Os dados obtidos em cada teste foram submetidos a análise de variância (ANOVA) de duas
vias, seguida pelo post-hoc de Tukey utilizando o
software Graph Pad Prism (7.0) (p<0,05).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A solução estoque de CH que foi preparada na
concentração de 100 mg.L-1 teve sua estabilidade confirmada pela checagem de sua concentração por meio do teste de recuperação, utilizando
diluições e extração líquido-líquido em MTBE
seguido de análises cromatográficas. Segundo
o INMETRO (2007), a aceitação de recuperação
está entre 70 e 120%. Dentre as diluições preparadas neste trabalho, os resultados de recuperação de CH foram satisfatórios, portanto dentro
da faixa de 70 a 120% (dados não apresentados). Esse resultado é importantepara garantir
a confiabilidade e a reprodutibilidade das doses empregadas nos diferentes bioensaios aqui
utilizados. Além disso, a solução preparada de
CH na concentração de 100 mg.L-1 foi analisada
periodicamente para determinação do prazo de
validade/estabilidade para a utilização nos bioensaios. Esse procedimento teve por objetivo verificar se a concentração da solução de CH é persistente à degradação, e o resultado determina a
periodicidade de preparo da solução a ser aplicada nos animais. Foi adotado o tempo de estabilidade máxima de 11 dias como medida de prevenção, visto que o tempo total de experimento
foi de 21 dias, e observou- se uma tendência de
decaimento nos valores de concentração da so57
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lução entre 17 e 20 dias (dados não apresentados). Em decorrência disso, a solução foi preparada duas vezes, uma no início do experimento e
outra no 11º dia. Assim, somente soluções com
no máximo 11 dias de preparação foram usadas
nos experimentos, garantido novamente a exatidão das doses utilizadas nos bioensaios.

Os resultados do teste do campo aberto estão
subdivididos em observação da frequência de
cruzamentos entre quadrantes (crossing), frequência de levantamentos (rearing) e frequência de
autolimpeza (grooming) dos animais analisados
durante o experimento (Tabela 3).

Tabela 3 - Resultados de médias e desvio padrão expressos em números de cruzamentos (crossing), levantamentos
(rearing) e autolimpeza (grooming) dos animais submetidos ao modelo do campo aberto
Parâmetro

Tempo
de tratamento (dia)

Controle
Negativo

7
14
21
7
14
21
7
14
21

42,5 ± 11,8
28,8 ± 7,6
27,5 ± 17,1
16,5 ± 5,6
12,8 ± 4,8
10,8 ± 9,4
2,5 ± 1,5
3,4 ± 0,9
2,0 ± 0,6

Crossing

Rearing

Grooming

Dose (mg.kg-1.d-1)
0,96
34,50 ± 5,2
31,2 ± 11,1
30,2 ± 9,0
15,3 ± 7,5
12,8 ± 7,2
16,5 ± 6,1
3,3 ± 2,4
2,0 ± 1,1
4,2 ± 2,3

Em relação aos parâmetros analisados para

9,60
43,5 ± 13,9
32,3 ± 16,7
38,4 ± 16,7
11,8 ± 5,0
12,8 ± 7,2
17,6 ± 10,0
2,7 ± 0,8
2,2 ± 1,2
2,8 ± 1,1

96,0
25,7 ± 6,0
36,8 ± 18,2
27,8 ± 10,2
10,8 ± 3,6
12,3 ± 7,1
13,8 ± 4,8
4,0 ± 0,6
3,8 ± 1,9
2,7 ± 1,2

O teste do rotarod permitiu avaliar a performance
motora dos animais com a finalidade de detectar alterações de equilíbrio e coordenação que se
deem por sedação, relaxamento muscular e/ou
impedimento locomotor potencialmente induzidas pelas diferentes doses do CH (ROSLAND et al.,
1990). Ao se colocar o animal sobre a barra giratória a uma velocidade constante pode-se verificar o
tempo até a primeira queda (Tabela 4) e o número
total de quedas (Tabela 5), por meio da capacidade do animal em equilibrar-se sobre a mesma.

o teste do Campo Aberto, a ANOVA mostrou
que não houve diferença estatisticamente
significativa entre nenhum dos grupos (7, 14
e 21 dias) nas doses 0,96; 9,6 e 96 mg.kg-1.d-1
em comparação ao controle negativo e entre
as doses. Isso indica que o CH nas doses aqui
administradas pelo tempo de até 21 dias não
interferiram na locomoção e na atividade exploratória dos animais.

Tabela 4 - Resultados do tempo médio e desvio padrão (em segundos) até a primeira queda no teste do rotarod
Tempo
de tratamento (dia)

Controle
Negativo

7
14
21

40,4 ± 11,7
46,0 ± 22,3
44,4 ± 16,2

Para os resultados do tempo decorrido até a primeira queda, a ANOVA mostrou que não houve
diferença estatisticamente significativa entre os
58

Dose (mg.kg-1.d-1)
0,96
41,2 ± 20,7
52,5 ± 9,7
51,0 ± 12,6

9,60
37,8 ± 20,5
48,2 ± 18,9
32,2 ± 13,3

96,0
42,2 ± 20,2
32,4 ± 18,2
51,4 ± 13,2

grupos experimentais nas diferentes doses com
o controle negativo e em nenhum dos períodos
de tempo avaliados (7, 14 e 21 dias).
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Tabela 5 - Resultados de médias e desvio padrão expressos em número de quedas dos animais submetidos ao teste do rotarod
Tempo
de tratamento (dia)

Controle
Negativo

7
14
21

1,3 ± 0,8
1,0 ± 1,5
0,6 ± 0,6

Dose (mg.kg-1.d-1)
0,96
0,8 ± 1,2
0,7 ± 0,8
0,4 ± 0,6

9,60
0,7 ± 0,5
0,8 ± 1,3
1,4 ± 0,6

96,0
1,0 ± 1,6
1,4 ± 1,1
0,6 ± 0,9

so Central (SNC) (CARLINI, 1979). Compostos que

Em relação ao número total de quedas, a ANOVA
seguida pelo teste de Tukey mostrou que não houve diferença estatisticamente significativa entre
os grupos experimentais e o controle negativo
para as diferentes doses e tempos de observação.

deprimem o SNC geralmente aumentam o tempo
total de sono produzido pelo pentobarbital, podendo também diminuir o tempo até a perda do
reflexo postural e entrada no sono, caracterizando assim potenciais efeitos sedativos e/ou hip-

Isso indica que ao menos nas doses testadas e
nos tempos de observação utilizados, o CH não
produz alterações significativas na performance
locomotora dos animais, mesmo nos tratados
por 21 dias. Esses resultados corroboram aqueles
obtidos no teste do campo aberto, independentemente das diferentes características, sensibilidades e especificidades de cada método/teste.

nóticos (NORUP, 2002). A medição desses dois
últimos parâmetros é mais específica neste teste
do que a medida indireta do mesmo fornecida
pelo teste do rotarod ou mesmo campo aberto.
Sendo assim, os resultados da indução de sono
por barbitúrico estão subdivididos em mensuração da latência, onde foi considerado o tempo
(em segundos) até a perda do reflexo postural

O teste de indução de sono por barbitúrico possui
a finalidade de verificar a atividade depressora
de diferentes compostos sobre o Sistema Nervo-

(Tabela 6) e tempo (em segundos) total de sono
dos animais (Tabela 7).

Tabela 6 - Resultados de médias e desvio padrão do tempo (em segundos) até a perda do reflexo postural dos animais
submetidos ao teste de indução do sono
Tempo
de tratamento (dia)

Controle
Negativo

7
14
21

293 ± 91
620 ± 10
433 ± 13

Dose (mg.kg-1.d-1)
0,96
323 ± 59
298 ± 93*
344 ± 43

9,60
307 ± 32
390 ± 163*
328 ± 19

96,0
272 ± 16
196,0 ± 64*
256 ± 107*

* Diferença estatisticamente significativa

Em relação ao tempo (em segundos) até a perda do reflexo dos animais, a ANOVA seguida pelo
teste de Tukey mostrou que:

verificou um decaimento no tempo até a perda

Houve diferença estatisticamente significativa
entre o controle negativo (14 dias) (620 s ± 10
s) quando este grupo foi comparado aos grupos
experimentais nas três diferentes doses (298 s
± 93 s; 390 s ± 163 s; 196 s ± 64 s), pela qual se

negativo (21 dias) (433 s ± 13 s) comparado ao
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de reflexo nos grupos experimentais. Também
houve diferença significativa entre o controle
grupo experimental na dose de 96 mg.kg-1.d-1
(256 s ± 107 s), assumindo-se então o efeito
depressor no SNC causado pelo CH e de acordo
com estes dados.
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Tabela 7 - Resultados de médias e desvio padrão do tempo (em segundos) total de sono
dos animais submetidos ao teste de indução do sono
Tempo
de tratamento (dia)

Controle
Negativo

7
14
21

2865 ± 96,08
2940 ± 540
1773 ± 919

Dose (mg.kg-1.d-1)
0,96
2124 ± 238
2840 ± 399
1569 ± 103

9,60
3200 ± 693
2190 ± 368
2189 ± 101

96,0
2539 ± 819
3342 ± 482
2923 ± 1041

Em relação ao tempo (em segundos) total de
sono dos animais, a ANOVA mostrou que não
houve diferença estatisticamente significativa
no tempo total de sono dos animais submetidos
ao teste de Indução de sono.

creatinina, que são parâmetros bioquímicos mar-

A Tabela 8 apresenta os valores médios e desvios
padrão das determinações de AST, ALT, ureia e

cisar com exatidão o nível de comprometimento

cadores da função renal e hepática. Quando os
mesmos estão aumentados em relação ao controle negativo, isso pode indicar alterações funcionais de fígado e rins, muito embora sem predo órgão (MARTIN; HARPER; MAYES, 1981).

Tabela 8 - Resultados de médias e desvio padrão dos parâmetros bioquímicos analisados
Parâmetro

AST (U/L)

ALT (U/L)

Ureia (mg/dL)

Creatinina (mg/dL)

Tempo
de tratamento (dia)

Controle
Negativo

7
14
21
7
14
21
7
14
21
7
14
21

104,2 ± 20,3
108,7 ± 35,5
85,3 ± 5,3
50,3 ± 19,7
43,2 ± 6,9
43,5 ± 5,3
36,0 ± 5,4
34,3 ± 3,1
39,5 ± 7,2
0,50 ± 0,04
0,51 ± 0,06
0,48 ± 0,05

Para os resultados referentes à atividade das
transaminases hepáticas AST/ALT e dos marcadores de função renal ureia e creatinina, a
ANOVA indicou não existir uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos experimentais e o grupo controle negativo.
Num estudo de efeitos bioquímicos do CH com
7 dias de exposição, Poon et al., (2000) constataram alterações funcionais de fígado, porém as
doses utilizadas pelos autores corresponderam
a 5, 43 e 375 mg.kg-1.d-1 sendo o LOAEL identificado na dose de 5 mg.kg-1.d-1. Por outro lado,
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Dose (mg.kg-1.d-1)
0,96
122,0 ± 32,9
156,8 ± 50,8
116,5 ± 20,9
55,5 ± 25,6
51,0 ± 12,5
43,3 ± 7,1
36,5 ± 5,3
40,2 ± 9,2
40,5 ± 6,3
0,61 ± 0,09
0,54 ± 0,07
0,49 ± 0,05

9,60
173,3 ± 121,6
125,0 ± 46,5
102,0 ± 38,9
47,7 ± 16,6
39,7 ± 7,1
40,5 ± 8,7
37,7 ± 4,2
39,7 ± 9,2
43,8 ± 6,4
0,52 ± 0,06
0,48 ± 0,06
0,46 ± 0,05

96,0
102,0 ± 40,2
132,2 ± 49,60
119,0 ± 54,3
35,2 ± 13,2
47,0 ± 9,2
45,3 ± 9,1
35,5 ± 2,7
39,4 ± 4,7
44,2 ± 6,4
0,47 ± 0,06
0,51 ± 0,03
0,48 ± 0,05

George et al., (2000) observaram alterações e
lesões no fígado de ratos apenas em exposição
mais tardia, com 104 semanas da administração
de CH nas doses 7,4; 37,4 e 162,6 mg.kg-1.d-1
em ratos e 13,5; 65 e 146,6 mg.kg-1.d-1 em camundongos. Isso mostra as variações/flutuações
globais dos dados obtidos, ainda que por métodos bastante semelhantes, sobretudo quando se
trata do tempo de exposição ao CH. Além disso,
é sempre preciso levar em conta outros fatores
contribuintes, como certa imprecisão inerente
aos métodos/medida e/ou variações intra e interespécies, como conhecidas.
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Com base nos experimentos realizados neste
atual trabalho, foi possível a determinação dos
valores do nível de efeito adverso não observado (NOAEL) e do nível do menor efeito observado
(LOAEL) em alguns dos parâmetros analisados.
No teste de indução de sono, o LOAEL foi identificado na dose de 0,96 mg.kg-1.d-1. Dessa maneira, para o parâmetro avaliado não foi possível
estabelecer o valor de NOAEL, em decorrência do
valor de LOAEL corresponder à menor dose experimental empregada.
Nesse sentido, diversos trabalhos encontrados
na literatura relatam efeitos na menor dose de
administração do CH. Entretanto, tais trabalhos
estão baseados na análise de diferentes parâmetros e testes, como, por exemplo, alterações de
peso e lesões dos órgãos, motilidade espermática e imunidade humoral, parâmetros bioquímicos dentre outros, mas que não exatamente específicos para ação do CH no SNC, como medido
por sedação, hipnose e/ou mesmo impedimento
locomotor (DANIEL et al., 1992; GEORGE et al.,
2000; KAUFFMANN et al., 1982; KLINEFELTER et
al., 1995; POON et al., 2002; POON et al., 2000;
SANDERS et al., 1982).
De fato e por exemplo, em um estudo realizado
com camundongos, ao avaliar os efeitos do CH ao
sistema imunológico foi obtido o LOAEL na menor dose de administração (16 mg.kg-1.d-1), valor
17 vezes maior que o LOAEL de 0,96 mg.kg-1.d-1
identificado no presente trabalho (KAUFFMANN
et al., 1982).
É importante ressaltar que na literatura não foram encontrados testes de avaliação comportamental e locomotora para avaliar os efeitos
do CH no contexto de risco à saúde (cálculo do
VPM). Desse modo, o presente estudo vem contribuir com a aplicação de diferentes modelos
experimentais animais que possam ser mais específicos para a ação fim do CH, com a finalidade
de estabelecer valores de NOAEL e LOAEL abaixo
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dos encontrados na literatura atualmente, que
consequentemente, ao serem empregados na
realização do cálculo do VMP de CH, resultaram
em um VMP mais restritivo e seguro. Além disso,
o cálculo de VPM a partir de bioensaios diversos
ajuda a completar e dirimir inconsistências que
levem em conta diferentes arranjos e condições
experimentais, abastecendo a literatura científica de informações consistentes.
Considerando o valor de NOAEL em
9,60 mg.kg-1.d-1 para o cálculo do VMP, o valor
obtido foi de 2,3 mg.L-1 de CH. O valor de LOAEL
foi obtido na menor dose experimental deste estudo, 0,96 mg.kg-1.d-1, resultando em um VMP de
0,023 mg.L-1 de CH. Isso está em conformidade
com o VMP de 0,02 mg.L-1 definido pela Austrália
e pela Nova Zelândia para o CH (SADIQ; RODRIGUEZ, 2004), e destaca-se que esse valor é 5 vezes mais restritivo que o VMP para THM citado na
legislação nacional (BRASIL, 2017).
Em vista disso, o menor valor do NOAEL em estudos de CH como SPD foi estabelecido por Poon
et al. (2002) na dose de 1,9 mg.kg-1.d-1 e LOAEL
19,8 mg.kg-1.d-1. Quando utilizados esses valores para o cálculo do VMP, obtém-se um valor 23
vezes maior que o VMP de 0,02 mg.L-1 proposto
nesse estudo. Além disso, o menor valor de LOAEL encontrado em estudos de CH relacionado
à água potável foi estabelecido por Poon et al.
(2000) na dose de 5 mg.kg-1.d-1. Ao ser empregado para o cálculo do VMP, obtém-se o valor
de 0,12 mg.L-1, valor também acima (6 vezes) do
VMP de 0,02 mg.L-1 proposto nesse estudo.

4 CONCLUSÕES
Considerando os dados obtidos no presente estudo pode-se concluir que:
• Foi identificado o NOAEL do CH na dose de
9,60 mg.kg-1.d-1.
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Resumo
O propósito deste trabalho é investigar a vulnerabilidade da praia do Leme, na zona sul da cidade do Rio de
Janeiro, em relação ao risco de erosão costeira provocada pela elevação do nível do mar devido a mudanças
climáticas. Foram realizados diversos ensaios em modelo reduzido em canal de ondas, admitindo várias cotas
do nível do mar e alturas significativas de onda produzidas em tempestades com períodos de recorrência de um,
dez e cem anos. Considerando o perfil atual da praia do Leme, foram estudados os efeitos da elevação do nível
do mar em termos da erosão do fundo marinho e da possibilidade de ondas ultrapassarem a crista da orla, com
invasão d’água em prédios residenciais e formação de depósitos de areia em calçadas e vias públicas. Como
medida de engenharia para mitigação desses efeitos, foi verificada a influência da construção de quebra-mares
submersos na proteção da orla do Leme por meio de uma série de ensaios em modelos reduzidos.
Palavras-chave: Quebra-mar. Nível do mar. Ondas do mar. Mudanças climáticas. Orla do Leme.
Abstract
The purpose of this work is to investigate the vulnerability of the Leme beach, in the South zone of the city of Rio de
Janeiro, to the risk of coastal erosion caused by sea level rise due to climate change. Several tests were carried out
in a small-scale model in a wave channel, considering different sea levels and significant wave heights generated
by storms at recurrence periods of one, ten and one hundred years. Considering the current profile of the Leme
beach, the effects of sea level rise were studied in terms of erosion of the sea floor and the possibility of waves surpassing the elevation of the borderline, with water invasion of residential buildings and formation of sand deposits
on sidewalks and public roads. As an engineering measure to mitigate these effects, it was verified the influence of
the construction of submerged breakwaters in the protection of the Leme waterfront through a series of tests in
small-scale models.
Keywords: Breakwater. Sea level. Sea waves. Climate change. Leme waterfront
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1 INTRODUÇÃO
O rápido crescimento das populações urbanas ao
longo das regiões litorâneas e a crescente ameaça
de mudanças climáticas são indícios da exposição
mundial de mais de um bilhão de pessoas a inundações costeiras em 2060 (Doig e Ware, 2016),
com a possibilidade de elevação do mar entre 53
a 98 cm acima do nível atual até o próximo século (IPCC, 2014). Esse cenário é particularmente
preocupante para o Brasil, que possui alto grau
de urbanização com concentração populacional
no litoral (IBGE, 2015), incluindo grandes capitais
como Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador
e Florianópolis. A elevação do nível do mar é influenciada por vários fatores, como o descongelamento de geleiras, incluindo das calotas polares, a
expansão térmica das águas dos oceanos e o movimento de correntes oceânicas.
Independentemente do número de pessoas deslocadas, os governos serão forçados a investir
enormes somas de recursos para relocar comunidades ou investir em infraestrutura para protegê-las. No caso específico da cidade do Rio de Janeiro, seriam afetadas suas famosas praias, que
constituem uma importante fonte de renda para
o município, com influência sobre o turismo, os
eventos culturais e esportivos e sobre o próprio
estilo de vida da cidade.
Este trabalho tem como objetivo investigar a vulnerabilidade da praia do Leme, Rio de Janeiro, em
relação ao risco de erosão costeira provocado pela
elevação do nível do mar. O bairro do Leme, com
população atual aproximada de quatorze mil pessoas em uma adensada área urbana de trinta e
seis hectares, possui histórico de ocupação da orla
bem documentado desde o final do século XIX.
Apesar disso, o principal obstáculo para a realização desta pesquisa foi a falta de informações sistematicamente coletadas sobre as características
das ondas da praia (direção de incidência, alturas
e períodos), o que exigiu, para suas estimativas, a
realização de simulações numéricas.
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O presente estudo é baseado na modelagem física reduzida da orla e praia do Leme em canal de
ondas considerando três possibilidades de perfis
(atual e com dois tipos de quebra-mar submersos)
sob ação de ondas com alturas para vários períodos de recorrência (um ano, dez anos, cem anos)
e diferentes níveis do mar (+1,4m, +1,7m, +2,4m).

2 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DA ORLA
Até o final da década de 1880, a área do atual
bairro do Leme não apresentava qualquer tipo
de ocupação urbana (Fig. 1a), a qual foi iniciada
no final do século XIX com a redução da largura
estimada da praia original de 187m para aproximadamente 117m (Fig. 1b). Em 1906, a região foi
consolidada como área residencial, com a abertura do túnel Novo ligando os bairros do Leme e
de Botafogo, e a inauguração de uma via simples
ao longo da orla com largura aproximada de 8m
(Fig. 2a). Essa via foi duplicada em 1919, com a
construção de um calçadão (Fig. 2b), e a largura
da praia recuou sucessivamente para 109m (em
1906) e 94m (em 1918).
Em cinquenta anos, a ocupação do bairro ocorreu de forma acelerada e com alto grau de adensamento (Fig. 3a), podendo ser observada na
Fig. 3b a proximidade da orla junto ao mar no início da década de 1960, fato que motivou a elaboração de um projeto de proteção e ampliação
das praias de Copacabana / Leme por meio de
um aterro hidráulico, com lançamento de areia.
A orla foi então ampliada para a largura atual de
75m, com a duplicação da avenida Atlântica, e
a praia alargada para mais de 100m, em alguns
trechos. A cota altimétrica da crista da orla se
situa em +3,6m acima do zero hidrográfico (marégrafo de Imbituba - SC), embora o projeto original do aterro, ilustrado na Fig. 4, recomendasse
uma cota altimétrica superior para a crista da
orla entre +3,8m e +4m.
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Segundo Campos et al. (2008), a amplitude do

ocupação urbana e das condições ambientais

ciclo anual do nível do mar é pouco significativa

da dinâmica costeira local. Atualmente, há uma

quando comparada à influência da maré meteo-

preocupação mundial crescente com a vulnera-

rológica, associada com eventos atmosféricos

bilidade costeira, principalmente em regiões de

que perduram entre 5 a 10 dias. De acordo com

alta densidade demográfica, devido aos impac-

Paula et al. (2008), a praia do Leme apresenta ca-

tos decorrentes do aumento da temperatura mé-

racterísticas sedimentares deposicionais, com a

dia da atmosfera, com previsão da elevação do

fase de erosão (perfil de inverno) compensada ao

nível do mar causada pelo derretimento das ca-

longo do ano por fase de acúmulo de sedimento

lotas polares e expansão térmica das águas dos

(perfil de verão), conforme ilustra a Fig. 5.

oceanos. Adicionalmente, as alterações climáticas também afetariam a vulnerabilidade costeira
provocando alterações nos regimes de ventos,

3 MODELAGEM FÍSICA

ondas e chuvas, trazendo consequências graves

Ao longo do tempo, os limites da praia do Leme

cujas avaliações demandam o emprego de mo-

sofreram variações, em função dos processos de

delos físicos ou computacionais.

				(a)						(b)
Figura 1 - (a) Praia de Copacabana / Leme em 1880 com localização do bairro do Leme em destaque; (b) registro
fotográfico das primeiras edificações em 1896.
Fonte: Google Imagens

			
(a)						
(b)
Figura 2 - (a) Construção de via ao longo da orla em 1906, destruída parcialmente em 1914, por maré de ressaca;
(b) Duplicação da via e construção de calçadão em 1919, com destruição parcial da obra recém-inaugurada
por maré de ressaca em 1921.
Fonte: Google Imagens
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(a)						
(b)
Figura 3 - (a) Ocupação urbana da praia de Copacabana / Leme em 1966 - o retângulo novamente destaca o bairro do
Leme; (b) registro fotográfico da orla em 1962.
Fonte: Google Imagens

Figura 4 - Croquis da seção tipo do projeto de defesa da praia de Copacabana / Leme; no detalhe, destacado pelo
círculo, a cota da crista da orla sugerida para +3,8m a +4m.
Fonte: arquivo INPH.

Figura 5 - Praia do Leme no perfil de inverno (acima) e no perfil de verão (abaixo).
Fonte: adaptado de Google Earth

Neste trabalho investigou-se a vulnerabilidade da
praia do Leme em relação ao risco de erosão costeira provocado pela elevação do nível do mar,
mediante modelagem física reduzida utilizando
o canal de ondas do INPH - Instituto Nacional de
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 64-75 | Jan a Mar, 2021

Pesquisas Hidroviárias. O canal de ondas é equipado com uma plataforma eletromecânica que gera
ondas irregulares com determinadas alturas e períodos, dispondo de sensores de medições de onda
conectados a um sistema de aquisição e análise de
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dados que emite relatórios de análise espectral e
de estatísticas das ondas geradas no modelo.

significativas Hs = 2,8m (TR = 1 ano), Hs = 3,8m

Para simular a aleatoriedade das condições do
mar, foram realizados diferentes ensaios de
longa duração considerando uma sequência de
tempestades, cada uma delas representando determinada condição de tempo de retorno (TR),
por meio de combinações de níveis d’água (N.A)
e parâmetros de altura de onda e período. A geração de ondas no modelo físico foi feita a partir de espectros JONSWAP - Joint North Sea Wave
Project (Hasselmann et al., 1973) com parâmetro
de pico γ = 2,5, período de pico Tp = 11s e alturas

A Fig. 6 mostra a representação do perfil atual da

(TR = 10 anos) e Hs = 4,4m (TR = 100 anos).

praia do Leme construído na escala geométrica λ
(1:40). Os aspectos físicos envolvidos nos ensaios
são predominantemente relacionados a forças
inerciais e gravitacionais, razão pela qual foram
aplicadas as leis de semelhança de Froude, considerando escala de força 1:λ3 (1:64.000) e escala de
tempo 1:λ0,5 (1:6,324). Assim, um ensaio de quinze
minutos corresponde a um evento com duração
aproximada de duas horas na natureza.

Figura 6 - Canal de ondas com o posicionamento das sondas S1, S2 e S3.
O retângulo tracejado destaca a área onde foi construído o modelo da orla e praia do Leme na escala 1:40.
Fonte: Machado (2016)

4 MODELAGEM COMPUTACIONAL
Devido à ausência de medições de ondas na praia
do Leme, foram adquiridos 11 anos de resultados
provenientes de simulações pelo modelo numérico de climatologia global do ECMWF - European
Center for Medium-Range Weather Forecasts. Os
parâmetros de onda assim obtidos se referem à
altura significativa de onda (Hs), ao período de
pico (Tp) e à direção de incidência. O modelo utilizou uma malha global regular com resolução
espacial de 1,5º em latitude e longitude, com
cálculo dos parâmetros a cada seis horas, no pe68

ríodo entre 01/01/2002 e 01/12/2012. Com base
nos resultados para o ponto de monitoramento,
com coordenadas geográficas 22º59’39,30”S e
43º8’52,31”O (Fig. 7), foram determinadas as alturas significativas, considerando que a variável
Hs segue uma distribuição de Weibull, o que permitiu seu cálculo para um nível de probabilidade
de excedência de 1/TR, onde TR é o tempo de retorno (TR = 1, 10, 100 anos). Uma rosa de alturas
significativas em função da direção de incidência
de ondas para a profundidade de 20m é apresentada na Fig. 8.
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Figura 7 - Ponto de monitoramento de ondas costeiras na modelagem numérica em frente à praia de Copacabana / Leme.
Fonte: Google Earth

Figura 8 - Rosa de ondas no ponto de monitoramento (profundidade de 20m) com distribuição estatística das alturas
significativas de onda (Hs) por direção de incidência. Resultados obtidos por modelagem de ondas com o software Mike 21.
Fonte: Machado (2016)

A confiabilidade dos dados estimados pelo modelo numérico global foi anteriormente estabelecida comparando as alturas significativas de
onda determinadas numericamente e medidas
por um ondógrafo posicionado nas coordenadas
22º59’58,8’’S e 43º13’15,0’’W, distante aproximadamente 1 km da linha da praia de Ipanema.
Nessa campanha de medição, o equipamento foi
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configurado para obter registros de 20 minutos de
duração a cada intervalo de três horas, durante o
período de julho a outubro de 1997. A Fig. 9 mostra uma boa concordância entre ambos os valores,
justificando a execução da presente pesquisa com
base na análise de dados pretéritos (hindcast) para
elaboração de um prognóstico (forecast) anual do
estado de agitação marinha da área de interesse.
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Figura 9 - Comparação da altura significativa de onda Hs medida (linha vermelha descontínua) e estimada (linha azul
contínua) durante os meses de julho a outubro de 1997.
Fonte: INPH (1999)

5 CENÁRIOS INVESTIGADOS
Para simular a aleatoriedade das marés de tempestade foram realizados diversos ensaios no canal de ondas envolvendo diferentes cenários de
alturas significativas de onda e da cota do nível
do mar: a) ondas de alturas significativas Hs =
2,8m (TR = 1 ano), Hs = 3,8m (TR = 10 anos), Hs =
4,4m (TR = 100 anos); b) nível do mar NA = +1,4m
(nível máximo de preamar), NA = +1,7m (preamar
meteorológica) e NA = +2,4m (elevação máxima
prevista). A elevação máxima do nível do mar,
um metro acima do nível máximo de preamar, foi
considerada tendo em vista a estimativa do IPCC
(2014) para o pior cenário projetado para o ano
2100, com elevação do nível atual do mar em até
aproximadamente 1m.
Cada ensaio foi executado no mínimo duas
vezes, a fim de verificar a consistência dos valores registrados pelas sondas de medição. Ha-
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vendo necessidade, os ensaios foram repetidos
até que os resultados obtidos fossem considerados confiáveis.
Foram ensaiados três perfis da praia do Leme, o
primeiro dos quais reproduzindo as condições
atuais (Fig. 10a), utilizando areia fina peneirada
disposta conforme as cotas altimétricas e batimétricas coletadas. Para controle das ondas do
mar em cenários de marés de tempestade, foram
incluídos um quebra-mar com blocos (2,5m x
5,0m x 3,5m), em dimensões reais, pré-moldados
de concreto (Fig. 10b) e um quebra-mar submerso composto por blocos de concreto, com dimensões reais de 6,8m (largura) x 14m (comprimento) x 10m (altura), para verificar os efeitos em
condições de tempestade extrema (Hs = 4,4m,
TR = 100 anos, NA=+2,4m). A cota da crista da
orla foi também elevada do nível atual +3,6m
para o nível +6,4m (Fig. 10.c).
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Figura 10 - Perfis da praia do Leme: a) nas condições atuais; b) com quebra-mar submerso de blocos de concreto prémoldado. c) com novo quebra-mar submerso e elevação da crista da orla para +6,4m.
Fonte: Machado (2016)

6 RESULTADOS OBTIDOS

mar sobre a orla, com as ondas ultrapassando

6.1 Perfil atual sem quebra-mar

a cota da crista da berma (+3m), porém não su-

São apresentados resultados para os ensaios
em modelos reduzidos em canal de ondas
com altura significativa de 2,8m (TR = 1 ano,
Tp = 11s, NA = +1,4m), altura significativa de
3,6m (TR = 10 anos, Tp = 11s, NA = +1,7m) e
altura significativa de 4,4m (TR = 100 anos,
Tp = 11s, NA = +2,4m). A primeira configuração
de ensaio não apresentou riscos de avanço do

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 64-75 | Jan a Mar, 2021

perando a cota da crista da orla (+3,6m). Já para
as condições do segundo ensaio, as ondas venceram a cota da crista da orla, enquanto para a
situação de ondas centenárias (terceiro ensaio)
as ondas ultrapassaram a cota da crista da orla
com intensa energia, atingindo os prédios residenciais de forma violenta, depositando quantidade de areia na via pública (Fig. 11).
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Figura 11 - Para as condições atuais da praia do Leme, ondas centenárias (altura significativa de 4,4m
e NA = +2,4m) ultrapassam a cota da crista da orla (+3,6m), invadem prédios residenciais e
depositam grande quantidade de areia na avenida Atlântica.
Fonte: Machado (2016)

6.2 Perfil atual com quebra-mar submerso
Para este perfil, durante a repetição do primeiro ensaio (Hs = 2,8m, TR = 1 ano, Tp = 11s,
NA = +1,4m) observou-se que as ondas novamente galgaram a cota da crista da berma (+3m),
mas não superaram a cota atual da crista da orla
(+3,6m). Comparado com o ensaio semelhante executado sem o quebra-mar, foi constatada
uma quantidade menor de água sobre a praia,
devido à redução da energia das ondas provo-

cada pela introdução do quebra-mar (Fig. 10.b).
Dos valores listados na Tabela 1, percebe-se que
a altura significativa de onda medida pela sonda
S3 (Fig. 6), localizada após a passagem das ondas
pelo quebra-mar, é menor do que a anteriormente registrada. Nessa tabela, a altura significativa
de onda medida pela sonda (Hs) corresponde à
altura média de 1/3 das ondas mais altas (H1/3), e
o período de pico (Tp) se refere à média dos períodos considerados para cálculo de H1/3, considerando todas as ondas geradas no ensaio.

Tabela 1 - Comparação das alturas de ondas medidas pelas sondas S1, S2, S3
Ensaio 1 - Perfil Atual – (Hs = 2,8m, Tp = 11s, NA=+1,4m)
Sonda
S1 (-20m)
S2 (-10m)
S3 (-03m)
Sonda
S1 (-20m)
S2 (-10m)
S3 (-03m)

Hmédio (m)
Tmédio
Número de ondas
Hmax (m)
761
3,89
1,72
8,46
686
4,12
1,46
9,39
721
4,24
1,97
8,93
Ensaio 1 - Perfil Atual com Quebra-Mar – (Hs = 2,8m, Tp = 11s, NA=+1,4m)
Hmédio (m)
Tmédio
Número de ondas
Hmax (m)
742
4,99
2,12
8,68
758
4,84
1,60
8,50
696
2,76
1,24
9,27

No segundo dos ensaios (Hs = 3,8m, TR = 10 anos,
Tp = 11s, NA=+1,7m), a cota da crista da orla
(+3,6m) foi novamente ultrapassada. Nesse caso,
os efeitos da construção do quebra-mar são menos significativos, considerando a comparação
72

Hs
2,65
2,43
3,2

Tp
10,47
12,08
11,20

Hs
3,18
2,68
1,87

Tp
10,81
11,60
12,59

entre as alturas significativas de onda medidas
pela sonda S3, conforme Tab. 2. No entanto, observando os resultados de erosão da praia causados pela maré de ressaca (Fig. 12) verifica-se que
houve diferenças nos valores topoaltimétricos
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medidos para as duas configurações ensaiadas
(com e sem quebra-mar), com o registro de maior
erosão na configuração sem quebra-mar.
A variação no número de ondas medidas pelas
sondas S1 (20m de profundidade), S2 (10m de
profundidade) e S3 (3m de profundidade), posicionadas conforme Fig. 6, podem ser explicadas
por reflexões no quebra-mar submerso e no confinamento lateral do canal de ondas, bem como
pelas diferenças de rugosidade no fundo do ca-

nal, de concreto em seu início, e em areia para
compor a praia no final do percurso.
Para o terceiro ensaio, a situação mais adversa
testada, com ondas centenárias e nível do mar
elevado para a cota máxima (Hs = 4,4m, TR = 100
anos, Tp = 11s, NA=+2,4m), a cota da crista da
orla (+3,6m) foi ultrapassada com lançamento de
areia na avenida Atlântica e invasão d’água nos
prédios residenciais, situação semelhante à verificada no ensaio com o perfil atual, apresentada
na Fig. 11.

Tabela 2 - Comparação das alturas de ondas medidas pelas sondas S1, S2, S3
Ensaio 2 - Perfil Atual – (Hs = 3,8m, Tp = 11s, NA=+1,7m)
Sonda
S1 (-20m)
S2 (-10m)
S3 (-03m)
Sonda
S1 (-20m)
S2 (-10m)
S3 (-03m)

Hmédio (m)
Tmédio
Número de ondas
Hmax (m)
714
6,26
2,82
9,02
750
5,84
2,37
8,59
702
3,94
1,90
9,17
Ensaio 2 - Perfil Atual com Quebra-Mar – (Hs = 3,8m, Tp = 11s, NA=+1,7m)
Hmédio (m)
Tmédio
Número de ondas
Hmax (m)
717
6,28
2,85
8,98
767
5,63
1,95
8,40
686
3,92
1,67
9,40

Hs
4,25
4,11
2,96

Tp
10,84
12,27
12,01

Hs
4,22
3,57
2,64

Tp
10,57
12,69
14,20

Figura 12 - Levantamento topoaltimétrico ao final dos ensaios considerando o perfil atual,
com e sem a construção de quebra-mar.
Fonte: Machado (2016)

6.3 Perfil modificado com novo
quebra-mar submerso

extrema com nível máximo do mar projeta-

Com o objetivo de apresentar um plano de mitigação dos impactos da maré de tempestade

construção de um novo quebra-mar com a cota
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do para o ano 2100 (+2,4m), foi considerada a
da crista da orla elevada de +3.6m para +6,4m
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(Fig. 10c). Como resultado dos ensaios, as ondas
centenárias não ultrapassaram a nova crista da
orla, ocorrendo apenas respingos nos modelos
do calçadão e da avenida Atlântica mas sem
invasão d’água (Fig. 13). A Tab. 3 compara as
alturas significativas de onda medidas pelas
sondas nos ensaios com perfil atual (Fig. 10a),
perfil atual com quebra-mar de blocos pré-mol-

dados de concreto (Fig. 10b) e novo perfil com
quebra-mar e crista da orla elevada (Fig. 10c),
na qual pode ser notada a grande redução da
altura de ondas medidas pela sonda S3 nesses
últimos ensaios. Foi também possível constatar que a menor quantidade de areia erodida ao
final de cada ensaio ocorreu com o novo
quebra-mar submerso.

Tabela 3 - Comparação das alturas significativas Hs (m) de onda medidas pelas sondas S1, S2, S3 nos três perfis
ensaiados considerando ondas de tempestade centenária (Hs = 4,4m, TR = 100 anos, Tp = 11s, NA=+2,4m)
Sonda
S1 (-20m)
S2 (-10m)
S3 (-03m)

Perfil
Atual
4,76
4,70
3,17

Perfil Atual
Quebra-Mar
4,81
3,95
3,18

Perfil Modificado
Novo Quebra-Mar
4,90
4,44
1,76

Figura 13 - Apesar dos respingos na orla, as ondas na condição extrema (TR = 100 anos, Hs = 4,4m, NA=+2,4m) não
superaram a nova cota da crista da orla (+6,4m).
Fonte: Machado (2016)

7 CONCLUSÃO
Neste trabalho, os efeitos da elevação do nível do
mar sobre a praia do Leme foram estudados em
modelo reduzido em canal de ondas considerando o nível máximo de preamar (+1,4m), preamar
meteorológica (+1,7m) e elevação adicional
de 1m em relação ao nível máximo de preamar
(+2,4m), com base em prognóstico para o ano
2100 (IPCC, 2014) em decorrência de mudan74

ças climáticas. Sobre estes níveis, foram ainda
consideradas ondas com alturas significativas
de 2,8m, 3,8m e 4,4m geradas por tempestades
com períodos de recorrência de um, dez e cem
anos, respectivamente.
Os resultados mostraram que, para o perfil
atual da praia do Leme, a cota da crista da orla
(+3,6m) é ultrapassada para nível da preamar
meteorológica +1,7m e ondas com altura signiRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 64-75 | Jan a Mar, 2021
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ficativa de 3,8m (TR = 10 anos). Nas condições
de nível máximo do mar previsto para 2100,

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

com ondas de 4,4m provocadas por tempestade centenária, a água invadiu violentamente os
prédios residenciais, depositando grande quan-
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Resumo
Os processos de fotocatálise heterogênea e adsorção são apontados como alternativas economicamente favoráveis para remoção de contaminantes em água e fazem parte de uma das áreas mais intensamente investigadas devido ao caráter promissor de suas aplicações. Porém, como o gargalo da aplicação tecnológica da
fotocatálise heterogênea é a retenção e a reutilização do fotocatalisador dióxido de titânio, faz-se ainda necessário estudar técnicas para sua imobilização em suportes sólidos. Este artigo tem como objetivo apresentar o
potencial do processo de fotocatálise heterogênea consorciado à adsorção para o tratamento de água contendo Microcystis aeruginosa e seus metabólitos. O uso de argilominerais se mostra bastante promissor nas áreas
de adsorção e catálise voltadas para o saneamento ambiental.
Palavras-chave: Microcistinas. POA. Cianobactérias. Argilomineral.
Abstract
The heterogeneous photocatalysis and adsorption processes are considered economically favorable alternatives
for removal of contaminants in water, and they are part of one of the most intensely investigated areas due to the
promising character of their applications. However, as the difficult of the heterogeneous photocatalysis technological application is the retention and reuse of the photocatalyst titanium dioxide (TiO2), it is still necessary to study
techniques for its immobilization in solid supports. This article aims to present the potential of the heterogeneous
photocatalysis and adsorption process in a consortium for the treatment of water containing Microcystis aeruginosa and its metabolites. The use of clay minerals is very promising in the areas of adsorption and catalysis for
environmental sanitation. In addition, clay minerals are abundant in nature, resulting in low cost in their use and
encouraging new research aimed at their use in water treatment.
Keywords: Microcystins. AOPs. Cyanobacteria. Clay minerals.
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O potencial do processo de fotocatálise heterogênea consorciado à adsorção para o tratamento de água com
Microcystis aeruginosa e seus metabólitos

1 INTRODUÇÃO
A captação de água para abastecimento humano, na maioria das regiões do planeta, é realizada
em mananciais superficiais que são passíveis de
contaminação por diversos agentes. Um desses
agentes são as cianobactérias, microrganismos
encontrados em grande parte das águas de superfície e potencialmente produtores de metabólitos secundários; dentre eles têm-se as toxinas e os compostos que atribuem sabor e odor
(MIB e geosmina). Ademais, diante do problema
da seca, a qual está majoritariamente localizada
no Nordeste do Brasil, tem-se uma maior concentração de nutrientes nos reservatórios artificiais e naturais, possibilitando uma maior proliferação de cianobactérias. Dentro disso, faz-se
necessário um olhar atencioso voltado para o desenvolvimento de novos métodos de tratamento
das águas utilizadas para abastecimento. Dentre
os diversos processos de tratamentos existentes,
a adsorção tem sido largamente utilizada para
a remoção de diversos poluentes presentes na
água, em especial aqueles que não são facilmente biodegradáveis.
O processo de adsorção é considerado uma
operação de transferência de massa, uma vez
que um constituinte, denominado adsorvato, é
transferido da fase líquida para uma fase sólida
(adsorvente) (TCHOBANOGLOUS et al., 2016). Na
busca de um processo de adsorção economicamente viável e eficiente, no tratamento aquoso
por exemplo, várias pesquisas têm avaliado diferentes materiais que possam ser utilizados como
adsorventes. Dentre esses, os argilominerais
apresentam-se como bastante promissores, uma
vez que possuem alta disponibilidade, custo significativamente baixo, propriedades de adsorção elevada, não toxicidade e grande potencial
de troca iônica (DOGAN, ALKAN e KARAOGLU,
2010). Dessa forma, muitos são os trabalhos que
apresentam resultados positivos sobre a utilização de argilominerais em processos de adsorção
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de cianobactérias e cianotoxinas (COUTO et al.
2013; CHANG et al. 2017; WANG et al. 2014; GU
et al. 2016; LIU, WALKER e LENHART, 2019; MORRIS et al. 2000).
A utilização de processos combinados para a
descontaminação ambiental pode apresentar
vantagens sobre processos simples em sistemas
de tratamento. A combinação de processos oxidativos avançados (POAs) utilizando peróxido de
hidrogênio, ozônio, luz ultravioleta e TiO2, tem
sido testada recentemente como alternativa aos
processos de tratamento como a adsorção com
resultados promissores. A fotocatálise heterogênea apresenta potencial de aplicação como
método de descontaminação em fase aquosa,
considerando vários fatores que vão desde sua
eficiência até o custo envolvido no processo
(ARAÚJO et al. 2016).
A degradação de compostos orgânicos por meio
de fotocatálise heterogênea, assim como os
princípios que fundamentam o processo, têm
sido bastante documentados (ANTONIOU et al.,
2018; WAN et al., 2016). No tratamento de águas
contendo poluentes orgânicos, os radicais hidroxila gerados na etapa inicial e nas reações de
propagação podem desempenhar um papel fundamental na degradação de poluentes. Devido
ao seu alto poder oxidante, os radicais •OH podem agir como eletrófilos em reações com compostos orgânicos, atacando as regiões ricas em
elétrons e promovendo a degradação dos mesmos (STEFAN, 2018). A fotocatálise heterogênea
possui capacidade de reagir tanto com as espécies microbianas (ação desinfetante) como com
seus metabolitos orgânicos. A técnica de fotocatálise pode ser utilizada para o (pré)tratamento
de águas para abastecimento visando diminuir
a quantidade de cianobactérias e suas toxinas e
diminuir os riscos à saúde pública (BRITO, 2013).
As microcistinas são uma família de toxinas produzidas por espécies de cianobactérias, prin77

Oliveira AMBM, Coelho LFO, Almeida EBL, Almeida ASO, Aragão MC, Capelo Neto J

cipalmente pela Microcystis aeruginosa, mas
também por outros gêneros, como Anabaena,
Nodularia, Oscillatoria, Nostoc e Cylindrospermopsis (LEAL & SOARES, 2004). As estruturas
das microcistinas são determinadas como monocíclicas, e fazem parte de sua composição dois
L-aminoácidos variáveis que incluem, por exemplo, leucina e alanina (LA), leucina e arginina (LR),
tirosina e arginina (YR), tirosina e alanina (YA),
tirosina e metionina (YM), e dois aminoácidos
não usuais, Nmetildehidroalanina (Mdha) e ácido 3-amino-metoxi-10fenil-2,6,8-trimetildeca-4,6-dienóico (Adda). Sua toxicidade é classificada em 3 grupos, dependendo da substituição
de dois L-aminoácidos variáveis: forte: -LR, -LA,
e –YR; média: -WR; ou fraca: -RR e –M(O)R. Resultados de pesquisas sugerem que os resíduos
de Adda e Glu da molécula de microcistina-LR
possuem importante papel na hepatotoxidade
da microcistina (LEAL & SOARES, 2004).
Para garantia da saúde pública, tem sido estudada a aplicação de tecnologias complementares àquelas do tratamento do ciclo completo das
ETAs. Com isso, este trabalho tem como objetivo
despertar na comunidade científica da área de
saneamento ambiental a potencialidade do processo de fotocatálise heterogênea consorciado
à adsorção para tratamento de água com Microcystis aeruginosa e seus metabólitos.

2 PROCESSOS DE REMOÇÃO DAS
MICROCISTINAS EM ÁGUA
As cianotoxinas podem ser encontradas sob duas
condições: intracelular, ou seja, ainda não foi liberada para o meio, e extracelular, a qual está localizada exteriormente à célula da cianobactéria.
Assim, dependendo de onde elas se encontrem
há diferentes mecanismos para a remoção das
mesmas. Para a remoção de cianotoxina intrace-
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lular, utilizam-se os seguintes sistemas convencionais de tratamento: ciclo completo, filtração
direta, processos com membrana e flotação com
ar dissolvido. Já entre os métodos que são capazes de remover toxinas extracelulares têm-se:
cloração, osmose reversa, processos oxidativos
avançados e adsorção por carvão ativado (PINHO
et al. 2015). A utilização de carvão ativado em
pó (CAP) faz-se menos vantajosa devido ao fator econômico e, ainda, ao fato de que no fim do
processo há uma geração excessiva de lodo. Com
relação à utilização de carvão ativado granular,
estudos indicam que provoca uma diminuição
na capacidade de remoção quando há a presença de matéria orgânica natural (CHESTNUTT,
BACH e MAZYCK, 2007; WANG et al. 2017). Em
contrapartida, processos oxidativos avançados
utilizando a fotocatálise heterogênea possuem
a capacidade de degradar moléculas orgânicas,
até mesmo as mais estáveis, a partir da produção de espécies oxidativas (radical hidroxila, O·2,
HO·2) (RAMÍREZ & GALEANO, 2017).
2.1 Fotocatálise heterogênea para remediação
das microcistinas
Com o intuito de elucidar os possíveis mecanismos de degradação da microcistina-LR, assim
como analisar os subprodutos gerados, Liu et al.
(2003) caracterizaram estruturalmente os resultados da oxidação fotocatalítica da cianotoxina
supracitada. Com isso, obtiveram que os principais mecanismos envolvidos são: a isomerização
geométrica causada pela radiação UV; a substituição e a clivagem da estrutura de dieno conjugada de Adda como ilustra a Fig. 1, causadas
pelo ataque do radical hidroxila e posterior oxidação obtendo a eliminação da toxicidade não
somente da microcistina-LR como também de
seus subprodutos.
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Figura 1 - Dieno conjugada de Adda.
Fonte: Liu et al. 2003.

Ainda que a prevalência dos trabalhos encontrados na literatura seja o uso de dióxido de titânio, há
outros semicondutores, como o óxido de cobre e o

óxido de zinco, dentre outros. Na Tabela 1 apresentam-se alguns trabalhos desenvolvidos utilizando
catalisadores, assim como os resultados obtidos.

Tabela 1 - Fotocatálise heterogênea para a remoção de microcistinas.
Autor

Descrição dos resultados
Avaliou-se a capacidade da destruição celular da Microcystis aeruginosa, além da degradação
de microcistina-LR e a cilindrospermopsina. A matéria orgânica presente na água natural
Pinho et al. (2015)
ocasionou uma baixa taxa de degradação da microcistina-LR, devido a uma possível
competição por fótons UV. Para uma degradação de 80% da microcistina-LR, foram
necessárias aproximadamente 3,5 horas.
Utilizando-se a precipitação-fotorredução para depositar nanopartículas de Ag/AgCl no
semicondutor niobato de potássio (K6Nb10.8O30), foi avaliada a capacidade fotocatalítica
do composto (Ag/AgCl - K6Nb10.8O30) para a degradação da microcistina-LR sob luz visível.
Para fins comparativos, foi utilizado o semicondutor K6Nb10.8O30 em sua forma pura, para
Zou et al. (2016)
então observar sua atividade fotocatalítica. A partir dos resultados, foi possível observar que
o semicondutor puro exibiu taxa de degradação muito menor, aproximadamente 20% após 1
hora de exposição à luz visível, enquanto Ag/AgCl-K6Nb10.8O30 apontou uma deterioração
de aproximadamente 100% após 1 hora de procedimento.
Utilizaram-se duas fontes de radicais de sulfato (persulfato/PS e peroximonossulfato/PMS)
para investigar a eficiência do TiO2 quanto à fotodegradação da microcistina-LR sob radiação
UV. Obteve-se que o TiO2-PMS apresentou uma taxa de degradação mais rápida do que o
Antoniou et al. (2018)
TiO2-PS, na ordem de 2:1. A porcentagem de remoção da cianotoxina para ambos foi igual a
100%, sendo que o primeiro foi após 5 minutos de radiação UV e o segundo após 10 minutos.
A eficiência do TiO2 com nitrato de carbono grafítico em diferentes proporções mássicas na
remoção da microcistina–LR com radiação solar foi avaliada. Dentre as diversas razões mássicas
Song et al. (2018)
avaliadas, a que apresentou maior performance para remoção da Microcystis aeruginosa,
simultaneamente com a degradação da microcistina-LR, foi o valor 0,03 g-C3N4/TiO2.
Avaliaram a capacidade de fotocatálise de esferas de vidro revestidas com dióxido de
titânio (TiO2), com relação a duas cianotoxinas. TiO2 em sua fase anatásio foi utilizado
para revestimento das esferas de sílica. A degradação de onze variantes de microcistina e
Pestana et al. (2015)
nodularina, utilizando-se da radiação UV, foi avaliada. A taxa de reação das microesferas foi
tão eficiente quanto o fotocatalisador em pó. Com relação à degradação da microcistina-LR,
alcançou-se, para ambos os materiais, a decomposição da toxina em apenas 4 minutos.
Utilizaram-se nanopartículas de óxido de cobre Cu2O suportada em montmorilonita, floculante
e fotocatalisador para remoção da Microcystis aeruginosa. A partícula foi preparada pela redução
Gu et al. (2016)
do Cu2+ absorvido na montmorilonita, utilizando glicose e etilenoglicol como redutor. Obteve-se
uma remoção de 90,4% de Microcystis aeruginosa em 3 horas sob luz visível.
A capacidade fotocatalítica de inibição da cianobactéria Microcystis aeruginosa sob radiação
Gu et al. (2015)
UV utilizando-se montmorilonita intercalada com óxidos de zinco (ZnO) foi avaliada. Como
resultado, obteve-se uma remoção de 95% de células após 1 hora de exposição.
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Materiais
Dióxido de titânio (Degussa P25)
sob radiação solar

Niobato de potássio +
Ag/AgCl sob luz visível

Persulfato/PS e
peroximonossulfato/PMS TiO2
sob radiação UV
Nitrato de carbono grafítico com
TiO2/sob irradiação solar

Microesferas de vidro com
Degussa P25 sob radiação UV

Montmorilonita revestida
com Cu2O sob luz visível
ZnO intercalado em
montmorilonita sob radiação UV
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2.2 TiO2 destaque como semicondutor
Diante dos diversos semicondutores existentes,
faz-se necessário destacar o dióxido de titânio
devido à sua alta fotoatividade quando comparada com outros materiais. Além disso, o mesmo
possui propriedades estáveis e é quimicamente
inerte, além de ser abundante e possuir baixo
custo (DAGHRIR, DROGUI & ROBERT, 2013). Ademais, o dióxido de titânio tem sido um dos catalisadores mais atrativos devido à sua ação simultânea tanto para remoção de matéria orgânica
como inativação microbiana, sem demandar adição de outros agentes oxidantes (GALEANO et al.
2017; RUBIO, CASANUEVA & NEBOT, 2013).
A maioria dos estudos utilizando TiO2 como fotocatalisador são realizados com o mesmo em
suspensão ou sob mistura completa, o que confere vantagens como: maior área superficial disponível para reação e minimização de resistência
de transferência de massa. Por outro lado, a principal desvantagem deste método relaciona-se à
perda contínua do fotocatalisador e à elevação
dos custos operacionais, dada a dificuldade de
recuperação do TiO2, uma vez que, em sua forma
comercial, apresenta baixa velocidade de sedimentação (BORGES, 2016).
De acordo com Borges (2016), embora haja diversas técnicas para imobilizar o fotocatalisador
sobre o suporte, na maioria dos casos tem-se
usado ligação térmica e métodos de recobrimento sol-gel. Ainda que diversos fatores influenciem diretamente a efetividade da imobilização,
a rugosidade do suporte e a característica da
suspensão são considerados os mais relevantes
(BORGES, 2016). Os meios suporte devem ser
substratos porosos e com grande capacidade
de adsorção a fim de promover um aumento na
área superficial, uma maior estabilidade térmica
na transformação das fases cristalinas e uma diminuição da densidade do catalisador, podendo
promover assim uma maior interação fotocatalisador/poluente (BORGES, 2016).
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2.3 Adsorção como etapa simbiótica ao
processo de fotocatálise
O dióxido de titânio em sua forma suspensa,
apesar de ser amplamente utilizado para a fotocatálise de contaminantes, possui sua atividade
limitada quanto ao tratamento de poluentes que
estejam em baixa concentração. Isso se deve à
sua baixa porosidade e baixa capacidade de adsorção (BELVER et al. 2017). Ainda, há a difícil
remoção/recuperação após o fim do processo
(SZCZEPANIK, 2017). Portanto, muitos estudos
estão centrados em avaliar diferentes tipos de
suporte para o dióxido de titânio (BORGES et
al. 2016; XING et al. 2018; SZCZEPANIK, 2017;
SRIKANTH et al. 2017). Dentre os mais diversos
tipos de suporte, destacam-se: fibra de vidro, argilominerais, polímeros e cerâmicas.
À vista disso, em relação a uma matriz polimérica, deve-se ater aos polímeros que não absorvam
energia na região de band-gap, que é a região que
ativa a ação do fotocatalisador. Por exemplo, o
dióxido de titânio possui uma energia de ativação de 365 nm, logo, não se deve escolher como
suporte um polímero que absorva energia nessa
região, pois iria promover competição e consequentemente tornar o processo menos eficiente,
além de suscitar a degradação do suporte quando
irradiado (CURCIO, 2011).
Muitos estudos focam na utilização de esferas de
vidro, ou fibra de vidro, como suportes (PESTANA et
al. 2015; MIRANDA-GARCÍA et al. 2014; MAROTHU
et al. 2014), já que os mesmos são inertes e suportam altas temperaturas de calcinação. Porém, avaliando-se especificamente a capacidade de adsorção dentre os diversos meios suportes, apesar de o
vidro ser bastante estudado, quem vem chamando
a atenção de muitos cientistas são os argilominerais (BELVER et al. 2017; CHEN, ZHU e WANG, 2014;
DENG, ZHANG e GENG, 2018; BARBOSA et al. 2015;
LABILLE et al. 2015; PRONINA et al. 2015; RAHMAN
et al. 2018; ALSHAMERI, YAN e LEI, 2014; LIU e
ZHANG, 2014; SUN et al. 2015; ZHANG et al. 2018).
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2.4 Argilominerais como adsorvente e suporte
para o fotocatalisador TiO2
Recentes estudos mostram quão benéfica pode ser
a utilização de argilominerais como meio suporte,
e sua aplicação tem sido diversa quanto à remoção
de poluentes, como cobre (DENG, ZHANG e GENG,
2018), corantes (RAHMAN et al. 2018; ZHANG et
al. 2018), fosfato (ALSHAMERI, YAN e LEI, 2014),
pesticidas (BELVER et al. 2017) e antibióticos (VAIZOĞULLAR, 2017). Diante disso, sabe-se que tais
minerais argilosos possuem especificidades essenciais para a capacidade adsortiva, como uma
grande área superficial, uma elevada estabilidade
química, boas propriedades mecânicas e grandes
quantidades de poros. Ainda, faz-se necessário salientar a capacidade das argilas fornecerem uma
maior quantidade de sítios ativos superficiais ao se
dispersarem partículas de TiO2 (SZCZEPANIK, 2017).
Apesar de todas as argilas possuírem grandes volumes de poros, algumas se fazem mais vantajosas do que outras devido à sua morfologia estrutural, como reportado por Liu, Walker e Lenhart
(2019), que avaliaram a capacidade adsortiva da
caulinita, da ilita e da montmorilonita. O trabalho
citado objetivou a adsorção da microcistina-LR e,
dentre os resultados, obteve-se que a montmorilonita mostrou-se mais eficiente. Isso se dá porque sua estrutura interlamelar possui camada em
uma proporção de 2:1, enquanto a caulinita e a ilita possuem camadas em proporção 1:1. Ademais,
o mesmo trabalho avaliou a capacidade adsortiva em três diferentes pHs (5, 7, 9) e, também, sob
dois distintos sistemas saturados (um com íons de
Cálcio2+ e outro com íons de Sódio+). Como resultado, para as operações feitas em meio saturado
com íons de Ca2+, obteve-se, para a caulinita e a
ilita, uma melhor adsorção em pH ácido; já para a
montmorilonita, o pH básico fez-se mais eficiente. Ainda, para o meio saturado com íons de Na+, o
caulim apresentou melhor adsorção quando comparado com a ilita, sendo que tal ordem é invertida ao se utilizarem íons de Ca2+.
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3 MÉTODOS DE SINTETIZAÇÃO DE TiO2
Barnard, Zapol e Curtiss (2005) demonstraram
que a formação da fase anatase é preferencial,
em relação à fase rutilo, somente para partículas com tamanhos inferiores a 12-13 nm, ou
seja, excedendo-se esse valor há a tendência
de transformação de fase. Com isso, faz-se necessária a utilização de metodologias que permitam controlar o tamanho da partícula final
(BOERY et al. 2011). Dentre os métodos existentes, destaca-se a rota sol-gel hidrolítica, já que
a mesma é a que se faz amplamente citada na
literatura (WANG et al. 2014; WANG et al. 2015;
BARBOSA et al. 2015; RAHMAN et al. 2018) e,
ainda, possibilita uma boa homogeneidade do
produto obtido.
Um outro método, porém menos utilizado, é o
dos precursores poliméricos, o qual é uma variante do processo sol-gel, na qual a reação de
formação é não hidrolítica, gerando um polímero, onde, após calcinação, ou outro método de
eliminação de matéria orgânica, forma-se o óxido de interesse (ARIMA et al. 1996; KAKIHANA e
YOSHIMURA, 1999). Tal processo está baseado
na capacidade de ácidos orgânicos hidroxicarboxílicos formarem quelatos com vários cátions.
Quando um álcool polihidroxi é adicionado a
este quelato, sob aquecimento e agitação constantes, ocorre uma reação de poliesterificação.
Desse modo, observa-se uma distribuição uniforme e homogênea dos cátions metálicos na
rede polimérica (LESSING, 1989). Em seguida,
com o aquecimento e eliminação do excesso de solvente, e uma resina altamente viscosa é formada (precursor polimérico). Tal resina
é calcinada a aproximadamente 300°C, para a
quebra do polímero, resultando na formação do
pó precursor, um material semi-carbonizado de
cor escura. Em seguida realiza-se um tratamento térmico em diferentes temperaturas para a
eliminação do material orgânico e obtenção da
fase desejada (TADOKORO e MUCCILO, 2000). A
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desvantagem desse método é a elevada perda
de massa e a formação de agregados na calcinação (LEITE, 1995).

zem interconexões entre os centros metálicos
(M), que estão conectados por ligações hidroxi
(M-OH-M) ou por oxigênio (M-O-M).

Existe, ainda, o método de precipitação homogênea, no qual os precursores clorados de
titânio ou do tetraisopropóxido de titânio reagem com uma base (hidróxido de sódio ou de
amônio), formando hidróxido de titânio, o qual
é convertido por meio da perda de moléculas
de água em TiO2 amorfo, onde, sob diferentes
tratamentos térmicos, dá origem às três formas cristalinas conhecidas (MILLS e LE HUNTE,
1997). Todavia, a principal desvantagem desse
método se deve à relativa dificuldade no controle do tamanho das partículas, já que precipitações muito rápidas tendem a causar a formação de partículas de TiO2 muito grandes, por
aglomeração (CHEN e CHEN, 2003). Entretanto,
é um método de baixo custo e prático na preparação dos fotocatalisadores.

No processo de hidrólise, há a distinção entre os
precursores, os quais podem ser não ionizados
e ionizados. No caso de um precursor orgânico
não ionizado, a hidrólise envolve a ligação do íon
OH- ao metal proveniente do precursor, em uma
reação que pode ser representada da seguinte
forma (BRINKER e SCHERER, 1990):

3.1 Método sol-gel
O processo sol-gel é utilizado na obtenção de
cerâmicas, vítreos, ou híbridos orgânico-inorgânico na forma de pós (BRINKER et al. 1988).
Neste método, o precursor consiste em um elemento metálico rodeado por vários elementos
ligantes, os quais podem ser orgânicos ou inorgânicos. O termo sol é designado para definir
uma suspensão de partículas coloidais estáveis
em um fluido, enquanto o termo gel está relacionado a uma estrutura rígida de partículas
interconectadas que formam uma espécie de
rede/matriz (BRINKER e SCHERER, 1990). Diante
disso, o processo sol-gel trata da transição da
fase sol para um sistema gel, onde o processo é
dividido em duas etapas elementares: i) a hidrólise do grupo alcóxido com a formação de grupos reativos; ii) a condensação do grupo reativo,
que leva à formação do sol e, posteriormente, à
formação do gel (BRINKER e SCHERER, 1990). As
reações de hidrólise e de condensação produ82

M-OR + H2O -> M-OH + ROH (hidrólise)
Onde M representa um metal e R é um ligante orgânico (pode ser uma alquila ou arila). Um metal
parcialmente hidrolisado pode reagir com o próprio precursor não hidrolisado (Eq. 1) ou com outras moléculas parcialmente hidrolisadas numa
reação de policondensação (Eq. 2).
M-OH + M-OR -> M-O-M + ROH (1)
M-OH + M-OH -> M-O-M + H2O (2)
Para precursores ionizados, os cátions de um
metal M atraem as moléculas de água dipolares
(ou hidroxilas), resultando em unidades hidrolisadas do tipo M(H2O)nz+ ou M(OH)nz-n (onde ‘n’ é o
número de unidades de coordenação e ‘z’ a carga
da espécie hidrolisada) que posteriormente polimerizam (PIERRE, 1991).
A partir de uma visão pragmática, o processo
pode ser resumido nas seguintes etapas: inicialmente o sistema é constituído por partículas coloidais dispersas (sol), que resultam da polimerização do monômero; tais partículas se ligam,
formando pequenas cadeias ramificadas tridimensionais e regiões de microgel, onde o índice
de refração e a densidade são próximos aos da
dispersão e, portanto, não ocorre decantação;
quando o crescimento dessas regiões estruturadas atinge, aproximadamente, a metade do
volume total, o sistema passa a apresentar um
comportamento elástico; com isso, as regiões esRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 76-88 | Jan a Mar, 2021
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truturadas crescem conjuntamente, culminando
na formação de uma rede que ocupa todo o volume do sistema (BRINKER e SCHERER, 1990).
Para remoção do excesso de solvente, deve-se
realizar o processo de secagem. Posteriormente,
para favorecer a densificação e a sinterização e,
com isso, melhorar as propriedades mecânicas,
deve-se ainda realizar um tratamento térmico
(SRIKANTH et al. 2017).
A principal vantagem desse método sobre os
métodos convencionais é a obtenção de sistemas homogêneos com alto grau de pureza e que
podem ser calcinados a temperaturas relativamente baixas e, ainda, permitem a síntese de óxidos metálicos com propriedades bem definidas e
controladas (SRIKANTH et al. 2017).
3.2 Análise dos parâmetros do método sol-gel
Recentemente muitos trabalhos analisaram
diferentes aspectos de preparação do método
sol-gel (WANG et al. 2014; WANG et al. 2015;
BARBOSA et al. 2015; RAHMAN et al. 2018).
Dentre eles, Wang et al. (2014) avaliaram diferentes dosagens de butóxido de titânio IV no
preparo de uma mistura feita com diatomita
(suporte) para, então, mensurar a capacidade
de remoção de um corante. Quanto às dosagens (0.5 mL; 0.75 mL; 1.0 mL; 1.5 mL; 2.0 mL;
3.0 mL), as mesmas foram adicionadas após o
preparo, sob agitação durante 30 minutos, de
uma suspensão de diatomita dispersa em 14
mL de etanol e 1 mL de ácido acético. A mistura resultante foi, inicialmente, agitada durante
12 horas e, posteriormente, secada a 105°C por
4 horas e calcinada a 750°C por 2 horas. Após
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1 hora sob radiação UV (>365 nm), obtiveram,
como resultado, uma melhor eficiência de remoção para as dosagens de 1.5 e 2.0 mL, ambas
correspondentes a 99,7%. Curiosamente, a menor eficiência obtida foi pelo composto produzido à dosagem de 3.0 mL, com uma porcentagem de remoção igual a 95.9%.
Outro parâmetro analisado por Wang et al. (2015)
foi a temperatura de calcinação, a qual se realizou nos seguintes valores: 450°C; 550°C; 650°C;
750°C; 850°C; 950°C. A partir da análise de Difração por Raios-X observou-se 100% da forma
anatásio apenas para a temperatura de calcinação igual a 650°C, enquanto a partir do aumento
desta, ou seja, para as demais temperaturas, tal
porcentagem foi diminuindo. Por conseguinte, a
partir das análises de adsorção e fotodegradação durante 2 horas sob radiação UV, obtevese uma melhor eficiência para temperatura de
750°C (92,6%), seguida da temperatura 650°C
(89,1%). Faz-se necessário salientar, portanto,
que a maior eficácia obtida se procedeu para a
parcela de 90,6% da fase anatásio.
Um outro estudo, também com relação à temperatura de calcinação pelo método sol-gel, foi
realizado por Barbosa et al. (2015), onde abordaram a sintetização com a argila caulinita e, a
partir disso, avaliaram a degradação de dois corantes (azul de metileno e laranja de metila II),
também sob radiação UV (365 nm). As temperaturas em questão, 400°C, 700°C e 1000°C, foram submetidas durante 24 horas e, o precursor
de titânio utilizado foi o isopropóxido de Ti(IV).
A Fig. 2 representa esquematicamente o método
de preparação dos compostos via rota sol-gel.
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Figura 2 - Esquematização do processo de síntese via rota sol-gel
Fonte: Barbosa et al. 2015.

A partir da análise das reações sem a utilização
de radiação-UV, após 24 horas, obteve-se uma
melhor capacidade de adsorção para o composto que foi calcinado à temperatura de 400°C
(qe = 45,89 mg/g), enquanto para as demais
temperaturas, 700°C e 1000°C, tais valores diminuíram para 20,05 mg/g e 5,20 mg/g, respectivamente. Já para as análises de fotodegradação
(sob radiação-UV), obtiveram-se semelhantes
taxas de degradação para todas as amostras,
chegando a 100% após 1 hora de irradiação.
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3.3 Análises de reutilização
Com o intuito de avaliar a aplicabilidade industrial
dos métodos em questão, faz-se necessário averiguar a eficiência de remoção quanto à reutilização
do material. Em vista disso, Deng, Zhang e Geng
(2018) avaliaram a remoção de Cobre (II) após 3
ciclos de reutilização do composto, o qual foi produzido com zeólita e TiO2 pelo método hidrotérmico. Obtiveram, após os três ciclos, uma diminuição de 1,2% na remoção, passando de 100%
no primeiro ciclo para 98,4% no terceiro ciclo.
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Ainda, Sun et al. (2015) também utilizaram a
zeólita como suporte, a qual foi imobilizada com
TiO2 a partir do método hidrolítico, e, após 5 ciclos de regeneração, obteve-se uma diminuição
de 14,9% na remoção de Cr (VI). Onde inicialmente houve uma remoção de 89,9%, ao fim dos
ciclos esse valor diminuiu para 75%.
Ainda utilizando o método de deposição hidrolítica para suportar TiO2 em zeólita, Zhang et al.
(2018) avaliaram a capacidade de remoção após
5 ciclos de reutilização. Obtiveram, por fim, uma
diminuição na capacidade de eliminação do corante Rodamina-B na ordem de 3%, onde o primeiro ciclo apresentou 94% e o quinto 91%.
Outro estudo que utilizou zeólita como suporte,
porém pelo método sol-gel, foi o realizado por
Liu, Lim e Amal (2014), o qual objetivou a remoção de ácido húmico. Após 5 repetições, não se
obteve diminuição na porcentagem de remoção,

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de argilominerais se mostrou bastante
propício nas áreas de adsorção e fotocatálise heterogênea de forma consorciada, indicando que
é um excelente exemplo da tecnologia moderna.
Foi possível observar nesta revisão o quanto o
conhecimento da influência das condições experimentais de síntese é importante, pois permite
o controle do sistema de modo a se arquitetar
as características finais dos materiais obtidos.
Devido a essa versatilidade, os materiais podem
ser obtidos com diferentes propriedades que
permitem sua aplicação nas mais variadas áreas
da ciência e da tecnologia, como o apresentado nesta revisão, onde a adsorção utilizando os
argilominerais combinados em processo de saneamento ambiental, mais especificamente em
tratamento de água na remoção da microcistina mostra-se como uma área muito promissora
para os avanços e desafios científicos no tema
apresentado nesta pesquisa.

a qual passou de 77% para 80% ao fim dos ciclos.
Tal resultado se contrapõe com o obtido por Borges et al. (2016), o qual também utilizou zeólita
como suporte pelo método sol-gel e, após ensaio
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de erosibilidade, obteve-se uma perda de 1,1%,
o que necessariamente levaria a uma diminuição
da eficiência fotocatalítica.
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Resumo
O presente trabalho buscou avaliar as vertentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário das zonas urbanas dos municípios da Bacia Metropolitana de Fortaleza por meio da aplicação do Índice de Salubridade Ambiental (ISA). Dos 32 municípios que compõem a Bacia Metropolitana, apenas 11 possuem PMSB
parcial ou completo. Com relação aos resultados encontrados, dos 11 municípios estudados, apenas o município de Fortaleza encontra-se em situação de salubridade. Para o restante, 54% foram classificados como
Insalubres, 18% como Baixa Salubridade e 18% considerados como Média Salubridade. Vale ressaltar que,
para o indicador de abastecimento de água, os municípios que apresentaram os melhores resultados foram
Fortaleza, Caucaia e Barreira. Já para o indicador de esgotamento sanitário, apenas Fortaleza apresentou resultado satisfatório.
Palavras-chave: Salubridade ambiental. PMSB. ISA.
Abstract
The present work aimed to evaluate the water supply and sanitation aspects of the urban areas of the municipalities
of the Fortaleza Metropolitan Basin by applying the Environmental Health Index (ISA). Of the 32 municipalities that
make up the Metropolitan Basin, only 11 have partial or complete PMSB. Regarding the results found, of the 11 municipalities studied, only the municipality of Fortaleza is in a healthy condition. For the remainder, 54% were classified as
Unhealthy, 18% as Low Salubrity and 18% considered as Average Salubrity. It is noteworthy that, for the water supply
indicator, the municipalities that presented the best results were Fortaleza, Caucaia and Barreira. For the indicator of
sanitary sewage, only Fortaleza presented a satisfactory result.
Keywords: Environmental Health. PMSB. ISA.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Maracanaú - Ceará – Brasil.
* Autor correspondente: iagopraxedes92@gmail.com.

1

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 89-99 | Jan a Mar, 2021

89

Praxedes IM, Marques AEO, Medeiros PA

1 INTRODUÇÃO
Com o advento da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) instituída pela Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL,
2007), o setor de saneamento básico ganhou
grande destaque entre os gestores municipais
brasileiros. As primeiras grandes intervenções
nesse setor ocorreram logo após a criação do
Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), na
década de 70, cujo objetivo principal era ampliar
a oferta dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário por meio de medidas estruturais (obras de intervenção física para conformação da infraestrutura).
A criação da PNSB, marco regulatório do saneamento no Brasil, trouxe um olhar voltado à necessidade da simultaneidade de medidas estruturais com medidas estruturantes (aquelas que
fornecem suporte técnico, político e gerencial
para a sustentabilidade da prestação dos serviços, necessitando da ação integrada entre os
diversos órgãos envolvidos com saneamento).
Essa lei estabeleceu as diretrizes nacionais para
o saneamento básico, de modo a alcançar a universalização, a integração dos serviços do setor,
a promoção da saúde pública e a proteção do
meio ambiente.
O saneamento básico pode ser entendido como
um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais que visam proporcionar
à população saúde pública adequada e a
proteção do meio ambiente, garantindo uma
maior salubridade ambiental por meio dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais,
abastecimento de água potável e esgotamento
sanitário (MORAES et al., 2001; BRASIL, 2007;
COSTA, 2010).
Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, historicamente, são considerados as principais vertentes do saneamento pelos
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gestores municipais, visto que esses serviços são
fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e industrial de uma região (PHILIPPI JR,
MARTINS, 2005; WARTCHOW, 2009). A boa execução desses serviços é uma forma de prevenir
problemas ambientais que venham ocasionar
malefícios à população, evitando as possíveis
ameaças de contaminantes, resíduos, patógenos
ou substâncias tóxicas (BRASIL, 2011).
Um dos desafios dos gestores municipais brasileiros é avaliar a prestação desses serviços de
modo a garantir seu funcionamento adequado
para a população. No art. 9°, inc. I, da PNSB consta que os municípios brasileiros deverão elaborar o seu Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB), devendo englobar todas as vertentes do
saneamento, inclusive o abastecimento de água
potável e o esgotamento sanitário, como premissa básica para ter acesso aos recursos financeiros da União (BRASIL, 2007; MENDES e LIMA
NETO, 2018).
No estado do Ceará, a Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PEAAE), instituída pela Lei Complementar N° 162,
de 20 de junho de 2016, em consonância com
a Política Nacional de Saneamento Básico, veta
o apoio financeiro do governo estadual para o
município que não tiver estabelecido o PMSB
ou plano específico dentro do prazo estipulado
(CEARÁ, 2016).
O PMSB é um instrumento de gestão e planejamento que visa apontar as potencialidades e
fragilidades dos serviços de saneamento básico do município, bem como estabelecer metas,
programas e ações de curto, médio e logo prazo,
visando à universalização dos serviços de saneamento (BRASIL, 2007).
Uma necessidade básica dos PMSBs é a criação
de instrumentos de monitoramento das ações
que envolvem o setor de saneamento (JUNIOR,
2013). Para tanto, a aplicação do Índice de SaluRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 89-99 | Jan a Mar, 2021
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bridade Ambiental (ISA) pode se tornar uma excelente alternativa para suprir essa necessidade.
O ISA Foi criado pela Câmara Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de Saneamento
do Estado de São Paulo (CONESAN) com o intuito de mensurar o grau de salubridade ambiental
dos municípios do Estado (SILVA, 2006; SOUZA,
2010). É constituído de indicadores e subindicadores que abrangem as áreas de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, recursos hídricos e controle de vetores (SILVA, 2006; COSTA, 2010).

saturação dos sistemas de esgotamento sanitário, mostrando um panorama geral dessas duas
vertentes nos municípios dessa bacia.

Uma das vantagens da adoção do ISA em detrimento de outros indicadores ambientais está na
facilidade de compilar os dados referentes ao saneamento em uma só informação, fazendo com
que ele seja uma ferramenta de consolidação dos
fatores ambientais prioritários, permitindo uma
análise abrangente da prestação dos serviços e
facilitando seu acompanhamento, garantindo
uma maior uniformidade das informações (COSTA, 2010). Dessa forma, o ISA se mostra como
uma ferramenta importante de implantação e
monitoramento de políticas públicas, além de
servir como medida preventiva à degradação
ambiental (BESSA JR e MULLER, 2000; NEUMAN,
CALMON e AGUIAR, 2013).

Essa bacia fica localizada na porção nordeste do
Estado do Ceará, sendo formada por 16 sub-bacias, destacando-se as dos rios Choró, Pacoti, São
Gonçalo, Pirangi, Ceará e Cocó, pois possuem as
maiores extensões. Essa região hidrográfica possui uma área de 15.085 km², correspondendo a
10% do território do estado (CEARÁ, 2009).

Assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar
as vertentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas zonas urbanas da Bacia Metropolitana no Ceará por meio dos PMSB já elaborados, utilizando-se os subindicadores do ISA
de cobertura de abastecimento de água, qualidade da água distribuída, saturação do sistema
produtor de água, cobertura de coleta de esgotos
e tanques sépticos, tratamento dos efluentes e
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2 METODOLOGIA
A Bacia Metropolitana detém a maior parte da
população do estado do Ceará e possui os maiores aportes de investimentos, uma vez que nessa
região hidrográfica estão inseridas a capital Fortaleza e parte dos municípios litorâneos, representando um alto potencial turístico.

A bacia é responsável por drenar totalmente os
municípios de Acarape, Aquiraz, Aracoiaba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel,
Caucaia, Choro, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza,
Guaiúba, Horizonte, Itapiúna, Itaitinga, Maracanaú, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, Redenção; e parcialmente os municípios de Aracati
(8,97%), Aratuba (83,40%), Canindé (20,10%),
Fortim (65,61%), Guaramiranga (82,24%),
Ibaretama (87,07%), Maranguape (94,03%),
Morada Nova (22,72%), Mulungu (65,04%),
Pacoti (95,05%), Palhano (40,47%), Palmácia (94,66%), Paracuru (17,80%), Pentecoste
(29,03%), Quixadá (21,82%), Russas (14,02%)
e São Gonçalo do Amarante (64,46%). Na Fig. 1
é possível observar a área drenada pela bacia,
bem como a sua localização.
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Figura 1 - Mapa de localização da Bacia Metropolitana e municípios drenados
Fonte: IBGE, 2019; COGERH, 2019.

Os municípios que irão englobar os resultados
dessa pesquisa são aqueles que possuem PMSB
completo ou específico para as vertentes abastecimento de água e esgotamento sanitário, visto
que, na PNSB e no PEAAE, o acesso aos recursos da União ou do Estado só poderá ser liberado caso os mesmo possuam o plano. Quanto ao
prazo para adequação aos instrumentos legais
citados, tem-se no Decreto n° 9.254 de 2017 que
os municípios que não elaborarem seu PMSB até
dezembro de 2019 não poderão ter acesso aos
recursos supracitados.
Os municípios da Bacia Metropolitana que possuem PMSB completo são: Aratuba, Barreira, Be-

beribe, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Horizonte e
Mulungu; parcial (água e esgoto), Aquiraz, Cascavel e Redenção.
Além das informações contidas nos PMSBs
dos municípios citados, foram utilizados os
dados do censo do IBGE de 2010 e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)1 do
ano de 2018.
2.1 ISA - Água e Esgoto
O ISA aplicado neste trabalho visou abordar as
zonas urbanas dos municípios que possuem
PMSB, visto que os indicadores utilizados nos

Volumes consumidos de água e coletados de esgoto, perdas nos sistemas de distribuição de água, população abastecida com água e esgoto.

1
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cálculos são característicos dessas áreas (CONESAN, 1999; COSTA, 2010). O ISA de água e esgoto
foi elaborado conforme a Eq. 1:

ISA(AE) = 0,65 Iab + 0,35 Ies

(1)

Onde: Iab - Indicador de Abastecimento de Água;
Ies - Indicador de Esgotamento Sanitário.
Na Eq. 1 foi adotado peso maior para o abastecimento de água, uma vez que essa vertente
é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e industrial de uma região,
como proposto no trabalho de Mendes e Lima
Neto (2018).
Para cada município analisado, foi calculado o
ISA para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Foi verificada inicialmente a divisão administrativa de cada município (a nível de
distrito) que consta no Censo do IBGE (BRASIL,
2010), bem como identificados os sistemas que
atendem às zonas urbanas dos respectivos distritos e o operador responsável por esses sistemas. No total, foram analisados 47 distritos, 14
sistemas de distribuição de água e 12 sistemas
de esgotamento sanitário. Os resultados da análise desagregada substanciaram a obtenção do
ISA integral do município.
As pontuações resultantes da aplicação da Eq. 1
permitiram a interpolação e o enquadramento
nas faixas apresentadas na Tabela 1. Tal enquadramento possibilita a classificação da condição
de salubridade da localidade em estudo e, posteriormente, do município.
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Tabela 1 - Faixa de situação de salubridade (%).
Condição de Salubridade
Insalubre
Baixa Salubridade
Média Salubridade
Salubre

Pontuação (%)
0 – 25
25 – 50
50 – 75
75 - 100

Fonte: Adaptado de BATISTA e SILVA, 2006.

Os valores observados na Tabela 1 foram adaptados de Batista e Silva (2006) para melhor representar os resultados encontrados. A adaptação
se refere aos valores da faixa de salubridade.
2.2 Indicador de Abastecimento de Água (Iab)
O Iab é um indicador que visa avaliar o abastecimento de água de uma região a partir de subindicadores que abrangem: i) os domicílios
atendidos com abastecimento de água de forma
adequada; ii) a qualidade da água oferecida conforme os valores máximos permitidos pela Portaria de consolidação N° 5, de 28 de setembro de
2017, do Ministério da Saúde; iii) a capacidade de
produção das Estações de Tratamento de Água.
Na Eq. 2 é possível observar os subindicadores
contabilizados para o cálculo do Iab.

Iab =

Ica + Iqa + Isa
x 100 (2)
3

Onde: Ica - Indicador Cobertura de Abastecimento; Iqa - Indicador de qualidade de água distribuída; Isa - Indicador de saturação do sistema produtor (quantidade).
Na Tabela 2 é possível observar a metodologia de
cálculo dos subindicadores que compõem o Iab.
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Tabela 2 - Metodologia de cálculo dos subindicadores do Iab.
Subindicador

Ica =

Dua
. 100
Dut

Naa
Iqa = K .
. 100
Nar

Isa = n =

Cp
K2"
Vp .
K1
log(1+t)

!log

Variáveis

Pontuação

Dua = domicílios urbanos atendidos;
Dut = domicílios urbanos totais.

(%) direto pela fórmula

K = n° amostras realizadas/n° de amostras exigidas pelo serviço de
abastecimento de água;
Naa = n° amostras consideradas potáveis;
Nar = n° amostras realizadas (mensais).

Iqa = 100% Pont. 100
95≤ Iqa≤99% Pont. 80
85≤ Iqa≤94 Pont 60
70≤ Iqa≤84 Pont 40
50≤ Iqa≤69 Pont 20
Iqa≤49 Pont. 0

n = n° de anos em que o sistema ficará saturado
Vp = volume de produção para atender a 100% da população atual
Cp = capacidade de produção
t = taxa de crescimento anual média da população
para os próximos 5 anos
K1 = coeficiente de perda atual
K2 = coeficiente de perda prevista para 5 anos

n≥5 Pont. 100
0<n<5 Pont. Interpolar
n≤0 Pont. 0

Fonte: CONESAN, 1999.

O Ica tem por objetivo avaliar a quantidade de domicílios que são atendidos adequadamente pelo
abastecimento de água. Neste trabalho foi considerado abastecimento adequado os domicílios
atendidos por rede e cisterna, conforme adotado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico
(Plansab). Não foi considerado o abastecimento
de água por poços, uma vez que não se pode garantir o abastecimento contínuo de água nem a
garantia da qualidade da água oferecida.

pela CAGECE. Por sua vez, a variável Cp foi calculada com base na metodologia adotada no PMSB
de Fortaleza, conforme explicitado na Eq. 3.

O indicador Iqa visa monitorar a qualidade de água
fornecida pelos sistemas produtores, avaliando os
parâmetros de Turbidez, Cor e Cloro Residual Livre.
Esses dados foram disponibilizados pela Cagece e
se referem ao ano de 2018. Vale ressaltar que os
distritos que não são abastecidos por sistema de
abastecimento de água tiveram seus valores de Iqa
zerados, visto que não é possível classificar a segurança sanitária dessa água.

2.3 Ies - Indicador de Esgotamento Sanitário

Por fim, o Isa tem por objetivo comparar a oferta
e demanda de água, visando relatar, se houver,
a necessidade de construção de novos Sistemas
de Abastecimento de Água (SAA’s) para atender
às populações futuras. Os dados de projeção da
população e perdas nos sistema foram retirados
dos PMSB’s dos municípios analisados. Para a variável Vp, os dados foram retirados do Relatório
Anual de Dados Operacionais (Radop) fornecidos
94

Cp =

P xq
(1- ip) x 86400

x 100 (3)

Onde: P - População urbana; q - Consumo de
água per capita; ip - Índice de perda.

O Ies é um indicador que visa avaliar a população
atendida pelo sistema de esgotamento sanitário de uma região a partir de subindicadores que
abrangem: i) os domicílios atendidos com esgotamento sanitário de forma adequada; ii) se o
efluente é coletado e tratado; e iii) a capacidade
de tratamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES). Na Eq. 4 é possível observar os subindicadores contabilizados para o cálculo do Ies.

Ies =

Ice + Ite + Ise
3

x 100(4)

Onde: Ice - Indicador de cobertura em coleta de
esgotos e tanques sépticos; Ite - Indicador de tratamento de esgotos e tanques sépticos; Ise - Indicador de saturação do tratamento.
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Na Tabela 3 é possível observar a metodologia de cálculo dos subindicadores que compõem o Ies.
Tabela 3 - Metodologia de cálculo dos subindicadores do Ies.
Subindicador

Due
Ice =
. 100
Dut
Ite = Ice .

Variáveis

Pontuação

Due = domicílios urbanos atendidos por coleta ou tanque séptico;
Dut = domicílios urbanos totais.

Ice≥85% Pont. 100
65≤Ice<85% Interpolar
Ice<65% Pont. 0

Vt = volume tratado;
Vc = volume coletado.

Ite≥72,25% Pont. 100
26≤ Ite≤72,24% Interpolar
Ite<26% Pont 0
70≤ Iqa≤84 Pont 40

n = n° de anos em que o sistema ficará saturado;
Vc = volume coletado de esgoto;
Ct = capacidade de tratamento;
t = taxa de crescimento anual média da população
para os próximos 5 anos.

n≥3 Pont. 100
0<n<3 Pont. Interpolar
n≤0 Pont. 0

Vt
. 100
Vc

Ct
!log Vc"
Ise = n =
log(1+t)

Fonte: CONESAN, 1999.

O Ice tem por objetivo avaliar a quantidade de domicílios que são atendidos adequadamente pelo
sistema de esgotamento sanitário.

distritos que não possuem SES, foi adotado para o
cálculo do Ct valor de volume médio de 130 L/habitante de geração de efluentes, conforme Norma
da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 7229/2003 - Padrão Médio.

O indicador Ite visa quantificar e qualificar os
domicílios atendidos por rede de esgoto e fossa
séptica. Foi considerado que o Vc é 80% do volume consumido de água. Já para o cálculo do Vt
adotou-se que o volume coletado pelos domicílios atendidos é igual ao volume tratado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores encontrados dos subindicadores e do
ISA(AE), bem como a faixa de situação de salubridade para os municípios de Aratuba, Aquiraz,
Barreira, Beberibe, Caucaia, Cascavel, Eusébio,
Fortaleza, Horizonte, Mulungu e Redenção podem ser vistos na Tabela 4.

O Ise avalia a capacidade de tratamento das Estações de Tratamento de Esgoto e visa relatar, se
houver, a necessidade de construção de novos
SES’s ou construções de fossas sépticas para atender às demandas das populações futuras. Para os

Tabela 4 - Resultados dos subindicadores e do ISA(AE) dos municípios estudados.
Municípios
Fortaleza
Caucaia
Barreira
Eusébio
Redenção
Horizonte
Aratuba
Mulungu
Cascavel
Aquiraz
Beberibe

Iab
86,20
82,79
77,36
51,19
45,57
38,45
33,01
32,76
31,51
25,63
26,48
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Ies
73,69
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,59
0,00

ISA(AE)
81,82
53,84
50,28
33,27
29,62
24,99
21,46
21,30
20,48
20,36
17,21

Situação
Salubre
Média
Média
Baixa
Baixa
Insalubre
Insalubre
Insalubre
Insalubre
Insalubre
Insalubre
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O Indicador de Abastecimento de Água (Iab)
apresentou uma variação bastante significativa
durante o período analisado, com pontuações
entre 25,63 e 86,20. Os municípios que apresentaram melhores resultados foram Fortaleza
(86,20), Caucaia (82,79) e Barreira (77,36). Esse
fator pode ser explicado pelo alto índice cobertura de água desses municípios (mais de 96%)
e pela capacidade de produção dos sistemas
integrados. Resultados semelhantes foram relatados nos trabalhos de Valvassori e Alexandre
(2012) e Lins e Moraes (2017).
Notou-se neste trabalho que os municípios
abastecidos por Sistemas Integrados (SI) apresentaram os melhores resultados para Indicador de saturação do sistema produtor (Isa). Isso
mostra que os SI garantem uma boa capacidade
de produção de água, uma vez que os mananciais utilizados para esses sistemas possuem
maior capacidade de acumulação, o que pode
ser notado nos dados fornecidos pela Cagece
(CEARÁ, 2018).
Para o restante dos municípios, houve uma tendência dos sistemas de abastecimento de água
não estarem fornecendo água em quantidade
e qualidade suficientes para o abastecimento
humano, apresentando, na maior parte desses,
sistemas produtores já saturados e com ineficiência na capacidade de tratamento. Isso serve
de alerta para os gestores públicos priorizarem os investimentos para essas áreas e buscar
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novas alternativas para o abastecimento de
água dessas regiões.
Em menção ao Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies), apenas os municípios de Aquiraz,
Caucaia e Fortaleza obtiveram valores maiores
do que zero, ressaltando-se Fortaleza, que obteve uma pontuação de 73,69, garantindo uma
boa salubridade para a população dessa cidade. Esses resultados foram melhores do que os
encontrados por Pinto et al. (2016) para o município de Diamante do Oeste - PR e piores do
que os resultados encontrados por Batista e
Silva (2006), que avaliaram o município de João
Pessoa - PB.
A cobertura de coleta e tratamento de esgoto
(considerando rede de esgoto e fossa séptica)
variou entre 13,89 e 75,69%, sendo o pior resultado inferido para o município de Cascavel
e o melhor resultado para a cidade de Fortaleza. Vale ressaltar que nove dos 11 municípios
estudados apresentaram índices de cobertura
abaixo dos 50%, demostrando uma situação
preocupante quanto aos aspectos sanitários
da cidade.
Por fim, diante do exposto na Tabela 4, o valor
do ISA(AE) para os municípios avaliados variou
entre 17,21 e 81,82. Na Fig. 2 é possível observar como se comportou a faixa de salubridade
nessas áreas.
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Figura 2 - Faixa de salubridade dos municípios estudados

Conforme a Fig. 2, pode-se constatar que, dos
municípios estudados, 54% foram classificados
como Insalubres, 18% como Baixa Salubridade
e 18% considerados como Média Salubridade.
Apenas Fortaleza obteve classificação como Salubre. Esses resultados foram piores do que os
relatados por Mendes e Lima (2018), que avaliaram a salubridade ambiental dos municípios das
bacias hidrográficas do Alto Jaguaribe e Salgado,
no estado do Ceará.
Para os municípios classificados como insalubres ou com baixa salubridade, deve-se haver a
priorização de investimentos públicos, pois essas
áreas se encontram em situação crítica de salubridade, podendo afetar o meio ambiente e a
saúde da população.
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4 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos para o Indicador de Abastecimento de Água (Iab) variaram entre 25,63 e
86,20, com os municípios de Fortaleza, Caucaia e
Barreira apresentando as melhores pontuações.
Já os municípios que apresentaram os piores resultados foram Beberibe e Aquiraz.
Com relação ao Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies), apenas Fortaleza apresentou boa
pontuação. O restante dos municípios apresentou resultado zero ou próximo dele. Isso mostra
que os aspectos sanitários dessas áreas estão
comprometidos, colocando em risco a saúde da
população urbana mediante a disseminação de
doenças por veiculação hídrica e degradação do
meio ambiente.
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Quanto ao ISA(AE), dos municípios estudados,

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

54% foram classificados como Insalubres, 18%

Atlas do Saneamento 2011. Qualidade e eficiência dos serviços

como Baixa Salubridade e 18% considerados
como Média Salubridade, sendo apenas o município de Fortaleza com situação Salubre.
Vale ressaltar que, dos 32 municípios que que
compõem a Bacia Metropolitana, apenas 11 possuem PMSB completo ou parcial. Por essa razão,

de saneamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. p. 27-28.
BRASIL. Decreto n° 9.254, de 29 de dezembro de 2017. Altera o
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, 29
de dezembro de 2017. Brasília, 2017.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação n° 5, de
28 de setembro de 2017. Em seu Anexo XX trata-se do controle e

este trabalho não pôde abranger todo o territó-

da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu

rio da bacia hidrográfica.

padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, 03 de outubro

Por fim, conforme a metodologia adotada, fica

Ceará. Assembleia Legislativa. Caderno regional das bacias

claro que deve haver maiores investimentos no

Metropolitanas. SANTANA, E. W. (Coordenador). Fortaleza,

tocante ao saneamento básico dessa região,
principalmente na vertente de esgotamento sa-

de 2017. Brasília, 2017.

INESP, 2009. 136p. v. 9. Disponível em: <http://docplayer.com.
br/24976975-Caderno-regional-das-bacias-metropolitanas.
html> Acesso em: 09 jun. 2019.

nitário, já que 10 dos 11 municípios avaliados

CEARÁ. Lei Complementar N° 162, de 20 de junho de 2016. Ins-

não apresentaram resultados satisfatórios.

titui a Política Estadual de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Estado do Ceará, institui o Sistema Estadual
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, o Sistema
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Resumo
A contribuição de efluentes domésticos e agrícolas tem sido responsável pelo aumento da concentração
de nutrientes nos corpos hídricos superficiais. O presente trabalho propôs desenvolver e aplicar um modelo
matemático para a simulação de nitrogênio e fósforo em sistemas de recursos hídricos. Os procedimentos
matemáticos são realizados em duas etapas principais: a modelagem de nitrogênio e fósforo nas áreas agrícolas e a definição de sistemas de equações diferenciais ordinárias que permitam quantificar a concentração
desses nutrientes nos corpos hídricos. O modelo foi aplicado em um sistema na região do alto curso do rio
Piranhas - PB, levando em consideração rios, reservatórios, efluentes domésticos e agrícolas. Os resultados
das simulações indicaram que os recursos hídricos são impactados significativamente pela ação dos efluentes, principalmente nos períodos de maior déficit pluviométrico, onde o volume dos reservatórios e as vazões
nos trechos dos rios são reduzidos. Medidas preventivas e corretivas devem ser adotadas para esses tipos de
sistema, de maneira a evitar o comprometimento da biota aquática e dos múltiplos usos aos quais as águas
são destinadas. Desta forma, o modelo desenvolvido mostrou-se importante na quantificação da dinâmica
comportamental de nitrogênio e fósforo em sistemas de recursos hídricos, possibilitando uma análise integrada dos principais fatores intervenientes nos seus ciclos.
Palavras-chave: Efluentes. Fertilizantes. Nutrientes. Reservatórios. Rios. Planejamento. Ciclos.
Abstract
The contribution of domestic and agricultural effluents has been responsible for increasing the concentration of nutrients in the surface water bodies. The present work proposed to develop and apply a mathematical model for the
simulation of nitrogen and phosphorus in water resource systems. The mathematical procedures are performed in
two main stages: the modeling of nitrogen and phosphorus in agricultural areas and the definition of systems of ordinary differential equations that allow quantifying the concentration of these nutrients in water bodies. The model was
applied in a system in the upper Piranhas - PB river region, considering rivers, reservoirs, domestic and agricultural
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effluents. The results of the simulations indicated that water resources are significantly impacted by effluent action,
especially during periods of higher rainfall deficit, when the volume of reservoirs and flows in river sections are reduced. Preventive and corrective measures should be adopted for this type of system, so as to avoid compromising the
aquatic biota and the multiple uses to which ones the waters are destined. In this way, the developed model proved to
be important in the quantification of the behavioral dynamics of nitrogen and phosphorus in water resources systems,
allowing an integrated analysis of the main intervening factors in their cycles.
Keywords: Effluents. Fertilizers. Nutrients. Reservoirs. Rivers. Planning. Cycle.

1 INTRODUÇÃO
Devido à existência de muitas variáveis que devem ser minuciosamente estudadas, a definição
e a quantificação dos diversos processos físicoquímicos e microbiológicos reinantes em corpos
hídricos superficiais são atividades extremamente complexas, demandando, desta forma, o
auxílio de determinadas ferramentas. Na modelagem matemática, destacam-se as técnicas de
simulação e otimização, com ampla aplicação na
área de recursos hídricos (SANTOS et al., 2011).
Em relação à modelagem de nitrogênio e fósforo,
trabalhos como os desenvolvidos por Montovani e Potelli (2013) e Vidal e Neto (2014) tratam
da quantificação da dinâmica comportamental desses macronutrientes em corpos hídricos
superficiais, com contribuições relacionadas a
efluentes domésticos.
Em regiões agrícolas, com adição de fertilizantes
fosfatados e nitrogenados, caso não exista um
controle adequado da lixiviação e do escoamento superficial, pode ocorrer o aporte de nitrogênio e fósforo para o leito dos rios e reservatórios
próximos (CARDOSO et al., 2012; KAUFMANN et
al., 2014; COSTA et al., 2010; GEBER et al., 2014;
BARBOSA et al., 2015; PANTANO et al., 2016;
WEBER et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2015), resultando na deterioração da qualidade das águas
(GUEDES et al., 2012).
Sob essa perspectiva, o presente trabalho tem
como objetivo modelar o comportamento de nitrogênio e fósforo em um sistema de recursos hídricos
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 100-116 | Jan a Mar, 2021

inserido na região do alto curso do rio Piranhas-PB.
O sistema estudado compreende rios e reservatórios, juntamente com a integração dos mesmos a
áreas fertilizadas localizadas em seu entorno.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
O modelo desenvolvido foi estruturado em duas
etapas basilares; são elas: modelagem de nitrogênio e fósforo nas áreas agrícolas e nos corpos
hídricos. Como será descrito nos itens ulteriores,
a sequência dos procedimentos matemáticos
destacados não torna a etapa seguinte independente da anterior; por exemplo, a concentração
de nitrogênio ou fósforo em um reservatório decerto influenciará no balanço de massa em uma
área agrícola irrigada com a sua água.

2.1 Modelagem de nitrogênio e fósforo nas
áreas agrícolas
A modelagem de nitrogênio e fósforo nas áreas
agrícolas foi realizada a partir da aplicação de
um balanço de massa, em nível mensal, levando
em consideração os principais fluxos de entrada
e saída de tais macronutrientes no solo.
Para o cálculo da deposição atmosférica mensal
de nitrogênio em um perímetro ou área irrigada
j no mês t, NDAj.t, em quilogramas por hectare, é
utilizada a Eq. 1, proposta pela FAO (2003), onde
Pj.t corresponde à precipitação média mensal na
área agrícola j no mês t (mm.mês-1).
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sistema no mês t (m3.s-1); CNTs.i.j.t a concentração

NDA$.& = 0,14 x P$.& /.0 (1)

de nitrogênio total presente da vazão de irri-

O cálculo da contribuição de nitrogênio pela
água de irrigação (NI), em Kg.ha-1, é realizado por
meio da Eq. 2.

gação, retirada no nó s do sistema, destinada a

CNT$.&...'3+
Q$.&...' x 0 1000 6 xNsm'
(2)
=
A$.&.'

Ai.j.t a área onde está sendo cultivada a cultura i,

()

! NI$.&.'
$*+

atender à cultura i na área agrícola j e no mês t
(g.m-3); Nsmt é o número de segundos no mês t;
na área agrícola j e no mês t (ha).
Para o cálculo da quantidade mensal de nitrogênio perdida pela lixiviação, em Kg.ha-1, é utilizada

Sendo Qi.j.s.t a vazão para suprimento hídrico da
cultura i, na área agrícola j, retirada do nó s do

a Eq. 3, desenvolvida pela FAO (2003).

)*

)*

)*

%+,

%+,

%+,

! NRL%.'.( = 0,1917 + P'.( x 670,0021 + 0,0007x ! F%.'.( :; + 0,3x 7! EN%.'.( :
)*

− 0,10x ! NRC%.'.(

(3)

%+,

derada); ENi.j.t são as entradas de nitrogênio cor-

Onde RNLi.j.t representa o nitrogênio perdido por
lixiviação na área onde está sendo cultivada a
cultura i, na área agrícola j e no mês t (Ka.ha-1); F
é um fator relacionado à fertilidade do solo onde
está sendo cultivada a cultura i, na área agrícola
j e no mês t (para as áreas de estudo, possui valor
igual a 2, típico de regiões com fertilidade mo-

respondentes a cultura i, no perímetro ou área
agrícola j e no mês t (Ka.ha-1).
O cálculo das perdas de nitrogênio por formas
gasosas (NO2, NO e NH3) é efetuado por meio Eq.
4 (FAO, 2003):

:;

𝐍𝐍𝐍𝐍

:;

:;

&89

&89

&89

&89

! NRPG&.(.) = Cd + 0,2083 x ! F&.(.) + 0,3 x <! EN&.(.) > − 0,1 x ! NRC&.(.) (4)
Sendo NRPGi.j.t o nitrogênio removido por perdas

rímetro ou área irrigada j no mês t, PDAj.t é calculada

gasosas na localidade onde está sendo cultivada

por meio da Eq. 5, estabelecida pela FAO (2003).

a cultura i, na área agrícola j e no mês t (Ka.ha );
-1

Cd a constante de desnitrificação, com valor de
0,9167 Kg.ha-1 para áreas irrigadas.

PDA$,& = 0,053 x P$,&-,. (5)

A determinação da quantidade mensal de fósforo

O procedimento matemático para o cálculo da

proveniente da precipitação atmosférica em um pe-

entrada de fósforo no solo pela água de irrigação
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2.2 Modelagem de nitrogênio e fósforo nos
corpos hídricos

foi similar ao efetuado para o nitrogênio (Eq. 2),
apenas levando em consideração a concentração do respectivo elemento presente na água.

Nos corpos hídricos, as seguintes considerações
gerais fundamentam os procedimentos matemáticos do modelo proposto: o modelo permite
integrar reservatórios e rios; para os reservatórios, o modelo hidráulico considerado foi o de
mistura completa (já para os rios foi adotado o
fluxo em pistão); as reações envolvem cinética de
primeira ordem, ou seja, a taxa de reação é diretamente proporcional à concentração do reagente; os coeficientes cinéticos foram corrigidos
em função da temperatura; para as cargas poluidoras, os lançamentos das cidades foram considerados pontuais.

Como as formas de fósforo presentes no solo possuem baixa mobilidade, as perdas desse nutriente
pelo processo de lixiviação são ínfimas, podendo
ser desprezadas (ZONTA et al., 2014). Desta forma,
a parcela correspondente à perda de fósforo por
lixiviação não é computada no modelo.
No balanço dos nutrientes no solo também é
possível considerar o acúmulo dos mesmos, esta
última parcela ocorrendo quando não foram observadas vazões superficiais nas áreas agrícolas.
Como dados de entrada, o modelo demanda que

Para a modelagem de nutrientes nos reservatórios, é realizado um balanço de massa em nível
mensal, considerando os mecanismos e as reações de conversão para cada nutriente estudado.
Por meio da Eq. 6, baseada na equação utilizada
por Larentis; Collischonn; Tucci (2008), é possível
visualizar o balanço de massa empregado para
os reservatórios.

sejam fornecidas as vazões geradas nas áreas
agrícolas. As concentrações de nitrogênio e fósforo presentes no escoamento superficial podem
ser definidas a partir de dados observados no local de estudo (por meio de análises laboratoriais)
ou, caso os mesmos não estejam disponíveis, estabelecidas a partir da literatura especializada.
/

/

/

dC#.%.& V%.&
S#.%.&
= *+ C#.& xQ%.& + + C#.%.& xV%.& xK #.%.& + +
5
dt
H%.& (6)
#01

/

#01

/

#01

− *+ Q′%.& xC#.%.& + + C#.%.& xV%.& xK′#.%.& 5
#01

#01

Sendo Cc.r.t a concentração do constituinte c no
reservatório r e no mês t; Vr.t o volume do reservatório r no mês t; Qr.t a vazão que proporciona
entrada de um constituinte c ao reservatório r
no mês t; Cc.t a concentração do constituinte c na
vazão afluente ao reservatório r durante o mês
t; Kc.r.t o coeficiente que representa a entrada de
um constituinte c na massa líquida do reservatório r por meio de uma reação de conversão no
mês t; Sc.r.t o coeficiente relacionado à entrada de
um constituinte c na massa líquida do reservató-

rio r por meio da liberação do sedimento de fundo no mês t; Hr.t a profundidade do reservatório r
no mês t; Q’r.t a vazão defluente do reservatório r
no mês t; K’c.r.t o coeficiente que representa a saída de um constituinte c da massa líquida do reservatório r em um mês t por meio de conversão,
sedimentação ou outras formas.
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A modelagem do nitrogênio nos rios é efetuada
por meio do seguinte sistema de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs):
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dN#$% &
dt

= −K #+ & x N#$% − K .# & x N#$% (7)

dN#$%& (
dt

dN#$%#$& '
dt

&

&

= K %# ( x N%-. − K #& ( x N#$%& ( +
(

= K +, ' x N+/&, ' − K ,, ' x N#$%#$& '

S2#$%& (
H(

(8)

(9)

dN#$%&$'
= K ++ x N+#$%#$' (10)
dt

Sendo Norgc a concentração de nitrogênio orgânico no trecho de rio c (mg.L-1); Koac o coeficiente de conversão de nitrogênio orgânico para
amoniacal (mês-1); Ksoc o coeficiente de remoção
de nitrogênio orgânico por meio da sedimentação (mês-1); Namonc a concentração de nitrogênio amoniacal no trecho de rio c (mg.L-1); Kanc
o coeficiente de conversão de amônia a nitrito
no trecho de rio c (mês-1); SNamonc o coeficiente de
liberação de amônia pelo sedimento de fundo no
trecho de rio c (g.m-2.mês-1); H a profundidade
do trecho de rio c (m); Nitric a concentração
de nitrito no trecho de rio c (mg.L-1); Knnc o
coeficiente de conversão do nitrito a nitrato
(mês-1); Nitrac a concentração de nitrato no trecho de rio c (mg.L-1).
Já em relação ao fósforo, as Eq. 11 e 12 correspondem à modelagem desse nutriente nos rios.

dP#$% &
dt
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= −K #+ & xP#$% − K -.# & x P#$% (11)
&

&

dP#$%&' (
dt

= K %# ( xP%&' +
(

P.#$%&' (
H(

(12)

Sendo Porgc a concentração de fósforo orgânico no trecho de rio c (mg.L-1); Pinorgc a concentração de fósforo inorgânico no trecho de rio c
(mg.L-1) Koic o coeficiente de conversão de fósforo orgânico a fósforo inorgânico para o trecho de
rio c (mês-1); Kspoc o coeficiente de remoção do
fósforo orgânico por sedimentação (mês-1).
A concentração de nitrogênio ou fósforo total
em um determinado trecho de rio estudado corresponde ao somatório das respectivas frações
nitrogenadas e fosfatadas consideradas. Por
meio de uma média ponderada entre as vazões
e concentrações presentes em um trecho de rio
r, juntamente com as cargas e vazões afluentes,
são calculadas as concentrações iniciais de nitrogênio e fósforo para cada trecho de rio.
A solução dos sistemas não lineares de EDOs é
obtida a partir de uma rotina elaborada em ambiente Matlab® com aplicação do método numérico de Runge-Kutta de 4ª ordem. Todas as
etapas matemáticas destacadas foram estruturadas e desenvolvidas em ambiente Matlab®.
Após a discretização de todas as etapas que integram a estrutura do modelo de simulação, na
Fig. 1 está presente o fluxograma com a sua esquematização geral, destacando a interação das
áreas agrícolas com os corpos hídricos. Todo o
modelo apresentado foi estruturado e desenvolvido em ambiente Matlab®.
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Figura 1 - Fluxograma geral das etapas de modelagem.

2.3 Área de estudo
O sistema estudado integra os reservatórios ligados em série Engenheiro Ávidos, localizado no município de Cajazeiras, e São Gonçalo, localizado no
município de Sousa, ambos presentes no estado da
Paraíba (entre as latitudes 6°50’ e 7°25’ Sul e entre
as longitudes 38°10’ e 38°40’ Oeste). Os mesmos
estão totalmente inseridos em clima semiárido,
com grande variabilidade intra-anual, ou seja, chuvas concentradas em poucos meses no ano.
As Fig. 2 e 3 compreendem os layouts quantitativo e qualitativo do sistema estudado. São
evidenciadas as respectivas demandas hídricas,
que correspondem ao abastecimento humano e
agrícola, além das vazões afluentes (Qaf1, Qaf2

e Qaf3), entradas por precipitação direta sobre
os reservatórios (P1 e P2) e saídas por evaporação (Ev1 e Ev2). Em relação aos efluentes (layout
qualitativo), foram consideradas as cargas domésticas e agrícolas, incluindo as provenientes
do Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PISG).
A aplicação do modelo proposto no sistema de
estudo ocorreu a partir de dois Cenários distintos.
Para o primeiro (Cenário 1), foram consideradas
cargas poluidoras apenas as contribuições dos
esgotos domésticos dos municípios. Já no segundo (Cenário 2), foram incrementados os aportes
de nitrogênio e fósforo das áreas agrícolas, junto
com os efluentes domésticos. O período de simulação adotado foi de 120 meses, ou 10 anos.

Figura 2 - Layout quantitativo do sistema.
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Figura 3 - Layout qualitativo do sistema.

2.4 Dados de entrada do modelo
O cálculo do volume dos reservatórios e da vazão
nos trechos dos rios estudados foi realizado por
meio da utilização do modelo de otimização multiobjetivo baseado em programação linear desenvolvido por Santos et al., (2011). O respectivo modelo permite alocar de maneira otimizada água e
terras aptas ao plantio. Desta forma, foram inseridos dados referentes à curva cota x área x volume
dos reservatórios (ANA, 2016), dados hidrometeorológicos (ANA, 2016) e demandas hídricas do
sistema estudado. As demandas agrícolas foram
definidas por meio dos dados de outorga para as
áreas irrigadas de estudo, com exceção do PISG,
em que foi realizado um balanço hídrico no solo
(SANTOS et al., 2011). As culturas agrícolas cultivadas foram coco, banana, goiaba, mandioca
e milho, com dados de produtividade média de
acordo com a Produção Agrícola Municipal: Culturas Temporárias e Permanentes (IBGE, 2016).
A quantidade de fertilizantes nitrogenados e fosfatados fornecidos a cada cultura foi estabelecida
em função dos valores de produtividade, de acordo
com as práticas agrícolas da região, ocorrendo de
maneira análoga para a fração desses nutrientes
removida pelas culturas. Os fertilizantes selecionados foram a ureia (nitrogenado) e o superfosfato
simples (fosfatado), devido à maior utilização dos
106

mesmos na região de estudo e seu significativo
emprego para as culturas em questão.
As contribuições per capita de nitrogênio e fósforo presentes nos esgotos domésticos foram
definidas de acordo com Von Sperling (2007).
Para a contribuição qualitativa das vazões
afluentes aos reservatórios, foram fixados os
limites estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiental - CONAMA
Nº 357/2005 para a classe em que os rios são
enquadrados. Os trechos de rios contribuintes
são enquadrados na Classe 2.
Como condição inicial para as concentrações das
formas de nitrogênio e fósforo nos reservatórios foram definidos valores médios fornecidos pela AESA.
Os coeficientes cinéticos de reação, para os dois
nutrientes estudados, foram definidos a partir
dos valores propostos por Von Sperling (2007) e
CHAPRA (1997), para uma temperatura de 20ºC.
Para a correção dos coeficientes de reação em
função da temperatura da água foram utilizadas medições desse parâmetro físico obtidas
junto à Agência Executiva de Gestão das Águas
do Estado da Paraíba (AESA). Os coeficientes
cinéticos de reação foram corrigidos a partir da
seguinte expressão:
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K "# = K "% ∗ θ"( )"* (13)

Em que KT1 é a constante de reação para a temperatura 1; KT2 é a constante de reação para
a temperatura 2, ou 20ºC; θ é o coeficiente de
temperatura (adimensional).
A definição da velocidade e da profundidade dos
trechos do rio foi realizada com base em ajustes,
por análise de regressão, das curvas resultantes
da fórmula de Manning. A vazão (Q) foi calculada
a partir da fórmula de Manning. Em seguida, com
a vazão e a área molhada, foi calculada a velocidade. Para a respectiva etapa, foram estabelecidos dois segmentos gerais, são eles: o primeiro
-1
entre os dois reservatórios e o segundo a jusante
do reservatório São Gonçalo. Na Tabela 1, estão
presentes os modelos ajustados para velocidade e profundidade dos trechos dos rios. As áreas
estabelecidas para o cultivo de cada cultura, nas
localidades onde é praticada a agricultura irrigada, podem ser observadas por meio da Tabela 2.
Dependendo das condições das áreas fertilizadas,
as perdas de nitrogênio pelo escoamento superficial ocorrem, principalmente, na forma amoniacal
(BOEIRA, 2004). Para o fósforo, predominam formas particuladas. Como a escala temporal corresponde a níveis mensais, é tempo suficiente para a
ocorrências de reações de conversão das formas
nitrogenadas e fosfatadas. Assim, para os efluentes agrícolas, as concentrações presentes correspondem a nitrato e fósforo inorgânico.
Tabela 1 - Ajuste de profundidade e velocidade em
função da vazão.
Trecho
1

2

Análise de regressão

H".$.% = 0,1112 x Q$.%

.,/012

R2
0,99

V".$.% = 0,6148 x Q$.% 0,1234

0,99

/,0121

0,99

H".$.% = 0,1024 x Q$.% /,0121

H".$.% = 0,1024 x Q$.%

0,99

1 – trecho entre os dois reservatórios; 2 – trecho a jusante do reservatório
São Gonçalo; Hi.r.t: profundidade do trecho i do rio r para o mês t (m); Vi.r.t:
velocidade do trecho i do rio r para o mês t (Km. mês-1); Qr.t: vazão para o
rio r (m3.mês-1).
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Tabela 2 - Área para as culturas nas
localidades agrícolas.
Cultura
Coco
Banana
Goiaba
Milho
Mandioca

Áreas estabelecidas para as culturas (ha)
ID1
ID2
PISG
12,4
208,83
2013,4
17,4
2
501,46
0,7
2
1
9
-

ID1 – irrigação difusa 1; ID2 – irrigação difusa 2.

Para o cálculo da parcela da precipitação que
possa resultar em escoamento superficial (precipitação efetiva), incorporando o nitrogênio e
o fósforo disponíveis no solo, nas áreas fertilizadas, foi utilizado o modelo SMAP-M, calibrado e
validado junto à estação fluviométrica de Piancó
(ANA, 2016). Os dados de precipitação utilizados
para as manchas agrícolas compreendem os fornecidos pela série histórica do posto pluviométrico de São Gonçalo.
2.5 Representatividade do modelo para com o
sistema de estudo
Para verificar o grau de representatividade do
modelo para com o sistema de estudo, foram
comparados os resultados obtidos por meio da
simulação com dados qualitativos dos corpos
hídricos fornecidos pela ANA. Tal análise foi
efetuada por meio do cálculo do erro relativo
(ER), conforme presente na Eq. 14. Dessa forma,
quanto menor o valor do ER, mais próximos são
os valores simulados dos medidos.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶# − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶#
𝐸𝐸𝐸𝐸# = %
% ∗ 100 (14)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶#

Sendo CMvari a concentração da variável i medida e CSvari a concentração da variável i obtida
por meio da simulação matemática.
Como os volumes dos reservatórios e vazões nos
trechos do rio, dados de entrada necessários para
o modelo de simulação proposto, foram obtidos a
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partir da utilização da rotina de otimização proposta por Santos et al., (2011), os respectivos valores otimizados podem divergir dos observados;
assim, as concentrações dos parâmetros de qualidade de água também seriam distintas. Para que a
comparação possa ocorrer de forma fidedigna, foram utilizados dados qualitativos fornecidos pela
ANA e as informações quantitativas (volumes dos
reservatórios) para o mesmo período, estas últimas disponibilizadas a partir do monitoramento
realizado pela AESA. Desta maneira, o modelo de
simulação foi aplicado e os resultados foram confrontados com as respectivas medições dos parâmetros nitrogênio e fósforo. Como os dados medidos de nitrogênio e fósforo dizem respeito aos
reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo,
os erros relativos foram determinados de acordo
com as concentrações simuladas para os respectivos corpos hídricos.

do da otimização quantitativa, são mostrados

Os dados de qualidade de água utilizados estão
compreendidos entre os anos de 2004 e 2011.
Como os respectivos dados estão disponibilizados de maneira irregular entre o intervalo temporal em questão, o erro relativo foi calculado
apenas para os meses em que se dispunha de
informações qualitativas. Para o período simulado, as informações a respeito da quantidade de
fertilizantes empregada foram obtidas junto ao
International Plant Nutrition Institute (IPNI), que
disponibiliza o consumo anual de fertilizantes
por região e/ou estado (no presente estudo, foi
selecionado o estado da Paraíba).

palmente entre fevereiro e julho, proporcionou

nas Fig. 4 e 5, respectivamente. O reservatório
Engenheiro Ávidos apresentou vazão defluente em todos os meses (Fig, 4-A), uma vez que é
necessário atender às demandas no leito do rio
Piranhas, entre os dois reservatórios, e auxiliar
o suprimento hídrico das demandas do reservatório São Gonçalo. Como não existe uma demanda a ser atendida a jusante de São Gonçalo,
a vazão defluente foi observada em um menor
número de meses, ocorrendo, basicamente, por
vertimento nos meses com elevada afluência
(Fig. 4-B). Os próprios volumes defluentes dos
reservatórios, por vertimento e/ou pelo descarregador de fundo, compreendem as vazões dos
trechos do rio Piranhas.
Para o reservatório Engenheiro Ávidos, a maior
afluência durante os períodos chuvosos, princium incremento em seu volume (Fig. 5-A). Nos
demais meses, é observada redução do volume
do reservatório, algo característico dos reservatórios de acumulação, que armazenam água
durante os períodos de chuva para efetuar o
suprimento hídrico nos meses de maior déficit de precipitação pluvial (ULIANA et al., 2015;
GUEDES E COSTA, 2016). Quanto a São Gonçalo, o mesmo possui uma grande dependência da
contribuição de Engenheiro Ávidos, apresentando decréscimos importantes em seu volume em
curtos intervalos de tempo (inferiores a um ano),
principalmente quando a vazão defluente de En-

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A vazão defluente dos reservatórios e a variação mensal do volume dos mesmos, resulta-
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genheiro Ávidos é menor. Também deve ser enfatizada a grande demanda que São Gonçalo deve
suprir, com destaque para o PISG.
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Figura 4 - Vazão defluente dos reservatórios Engenheiro Ávidos (A) e São Gonçalo (B).

Figura 5 - Variação do volume dos reservatórios Engenheiro Ávidos (A) e São Gonçalo (B).

Na Fig. 6 (de A até L) encontram-se os resultados da modelagem da qualidade da água para os
corpos hídricos, no Cenário 1.
É possível observar que o reservatório Engenheiro Ávidos, durante todo o período de simulação,
permaneceu com concentrações de nitrogênio e
fósforo abaixo do valor máximo permitido pela resolução CONAMA Nº 357/2005 para ambientes
lênticos enquadrados na Classe 2 (Fig. 6-A e 6-B).
Desta forma, o reservatório em análise apresentou
capacidade de diluição suficiente para a manuRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 100-116 | Jan a Mar, 2021

tenção de concentrações de nitrogênio e fósforo
em valores abaixo dos limites estabelecidos para a
Classe 2, situação que também foi encontrada para
o primeiro trecho do rio (Fig. 6-C e 6-D).
Para o segundo trecho (Fig. 6-E e 6-F) e o reservatório São Gonçalo (6-G e 6-H), concentrações
acima dos valores permitidos foram observadas
nos períodos em que praticamente não existiu
diluição dos efluentes, ou seja, escoou, no segundo trecho, esgoto bruto. Nessas situações, os
ambientes estão mais vulneráveis a ações antró109
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picas. Segundo Von Sperling (2007), o estudo de
cursos d’água intermitentes torna-se uma atividade extremamente complexa, necessitando de
uma abordagem diferenciada.

As contribuições das cargas agrícolas proporcionaram uma elevação dos níveis de nitrogênio
e fósforo no reservatório São Gonçalo (Fig. 7-C e
7-D), com maiores valores encontrados nos meses
em que o mesmo apresentou menor volume acumulado. Contribuições significativas do segundo
trecho do rio Piranhas (Fig. 7-A e 7-B) também foram representativas para o declínio da qualidade
da água do reservatório São Gonçalo.

Deve ser destacado que São Gonçalo possui menor capacidade de armazenamento se comparado
a Engenheiro Ávidos (255 hm3 para Engenheiro
Ávidos e 44,6 hm3 para São Gonçalo), assim, nos
períodos de menor volume armazenado, correspondentes ao volume morto, os níveis de nitrogênio e fósforo ultrapassaram os limites máximos
permissíveis. Durante muitos meses da simulação
não existiu vazão a jusante do reservatório São
Gonçalo, fato que justifica a ausência de concentrações de nitrogênio e fósforo no terceiro (Fig. 6-I
e 6-J) e quarto trecho (Fig. 6-K e 6-L).

As concentrações das frações de nitrogênio e fósforo no terceiro (Fig. 7-E e 7-F) e quarto trechos
(Fig. 7-G e 7-H) do rio Piranhas foram mais elevadas do que as apresentadas no Cenário 1, devido
à contribuição indireta das áreas agrícolas 1 e 2,
além dos efluentes do PISG, estes últimos impactando diretamente o quarto trecho do rio.

Como o reservatório Engenheiro Ávidos e o primeiro trecho do rio Piranhas não sofrem interferência das cargas agrícolas, para o Cenário 2 serão destacados os resultados da modelagem de
nitrogênio e fósforo a partir do segundo trecho.
Para o Cenário 2, os resultados encontram-se na
Fig. 7 (Fig. 7-A a Fig. 7-H).

Em grande parte do período simulado, a vazão
gerada no quarto trecho do rio foi a própria contribuição do PISG; este, por sua vez, por possuir
uma grande área, é responsável por maiores vazões geradas e maior quantidade de nutrientes
disponíveis na superfície do solo.

Figura 6 - Concentração de nitrogênio e fósforo no reservatório Engenheiro Ávidos (A e B),
no primeiro trecho do rio (C e D), no segundo trecho do rio (E e F), no reservatório São Gonçalo (G e H),
no terceiro trecho do rio (I e J) e no quarto trecho do rio (K e L) - Cenário 1.
A.

B.

C.

D.

continua...
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Figura 6 - Continuação
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Figura 7 - Concentração de nitrogênio e fósforo no segundo trecho do rio (A e B), no reservatório São Gonçalo (C e D),
no terceiro trecho do rio (E e F) e no quarto trecho do rio (G e H) - Cenário 2.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.
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Por possuir menor capacidade de armazenamento, o reservatório São Gonçalo também
dispõe de inferior potencial de diluição dos
efluentes, sendo dependente da vazão liberada pelo reservatório Engenheiro Ávidos. Aliado
a esse fato, como o reservatório São Gonçalo é
fonte de lançamento contínuo de efluentes, ele
se torna vulnerável à deterioração da qualidade
de suas águas, junto com os trechos do rio Piranhas. O plano de recursos hídricos da bacia do
rio Piancó-Piranhas-Açu (ANA, 2016) corrobora
as afirmações já descritas e os resultados obtidos já discutidos no presente estudo.
A melhoria do saneamento dos municípios da
bacia do Alto Piranhas-PB é uma recomendação assídua nos documentos que formam o
plano de recursos hídricos da bacia do rio Piancó-Piranhas-Açú, onde é enfatizada a poluição
decorrente da precária infraestrutura de saneamento das cidades, sendo que 0,0% da população do Alto Piranhas é atendida com coleta e
tratamento de esgotos domésticos. Desta forma, a construção de unidades de tratamento,
de acordo com as condições socioeconômicas
da localidade, é algo que deve ser realizado com
caráter de urgência, caso contrário, conforme
presente no respectivo plano, agravar-se-á a
qualidade da água dos corpos hídricos, informação esta que está em consonância com os
resultados obtidos no presente estudo, onde
foram identificadas situações desfavoráveis do
ponto de vista qualitativo, com concentrações
de nitrogênio e fósforo superiores aos definidos
pela resolução do CONAMA Nº 357/2005 para
corpos hídricos enquadrados na Classe 2.
Uma alternativa seria a implantação de sistemas de lagoas de estabilização. Os sistemas
convencionais de lagoas de estabilização para
cidades de médio e pequeno portes em regi-
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ões de clima quente são adequados devido
a sua simplicidade, disponibilidade de área,
baixo custo operacional, satisfatória remoção
de matéria orgânica e qualidade sanitária no
efluente final (POSSMOSER-NASCIMENTO et
al., 2014). Além do mais, o efluente final desses
sistemas de tratamento pode ser utilizado na
própria atividade agrícola, já que tal alternativa
se mostra promissora para localidades com déficit hídrico, além da possibilidade de reduzir os
custos com fertilizantes industriais (AL GHEETHI et al., 2018).
Já para as áreas fertilizadas, métodos conservacionistas podem ser uma alternativa para
controlar a erosão hídrica e, consequentemente, reduzir a contribuição de nutrientes para os
corpos hídricos.
Os resultados da determinação dos erros relativos para os parâmetros de qualidade de água
estudados estão presentes na Tabela 3, na forma de valores médios e máximos. Conforme observado, em termos médios, os erros relativos
calculados permaneceram abaixo de 10% (com
exceção do parâmetro nitrito para o reservatório São Gonçalo), resultados estes que permitem
evidenciar a adequabilidade e a representatividade do modelo proposto para com o sistema
estudado, uma vez que as concentrações determinadas pelas rotinas de cálculo ficaram
próximas dos valores medidos. Dessa forma,
o modelo proposto pode ser uma importante
ferramenta para proporcionar melhor gestão e
planejamento de sistemas de recursos hídricos
a partir da integração de componentes relevantes para a qualidade dos corpos hídricos, além
de permitir a análise qualitativa durante diversos meses subsequentes, onde o sistema pode
ser avaliado em diversas condições.
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Tabela 3 - Valores médios e máximos para o erro
relativo correspondente às concentrações de
nitrogênio e fósforo dos reservatórios.
Parâmetro
Nitrogênio
Orgânico
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrito

Nitrato

Fósforo Total

Reservatório
Engenheiro
Ávidos
São Gonçalo
Engenheiro
Ávidos
São Gonçalo
Engenheiro
Ávidos
São Gonçalo
Engenheiro
Ávidos
São Gonçalo
Engenheiro
Ávidos
São Gonçalo

vatório São Gonçalo; quando as concentrações
deste último foram elevadas, muitas das vezes a
vazão no trecho em questão também apresentou

Erro médio
(%)

Erro máximo
(%)

5,72

9,21

7,12

9,33

Para o quarto trecho do rio Piranhas, as contri-

4,41

10,05

buições dos efluentes do PISG impactaram nega-

6,00

8,74

tivamente a qualidade das águas, principalmente

3,22

5,98

quando a vazão do rio era a própria apresentada

15,36

18,70

pelo PISG.

9,10

13,19

7,87

11,5

De maneira geral, o sistema analisado demanda

3,60

7,81

práticas efetivas de planejamento e gestão para

5,37

8,52

que os níveis de nitrogênio e fósforo nos corpos

níveis elevados de nitrogênio e fósforo.

hídricos respeitem os limites estabelecidos pela
CONAMA Nº 357/2005. Técnicas conservacio4 CONCLUSÃO
O modelo de simulação desenvolvido mostrouse importante na quantificação da dinâmica
comportamental de nitrogênio e fósforo em sistemas de recursos hídricos, possibilitando uma
análise integrada dos principais fatores intervenientes nos respectivos ciclos.

nistas para as atividades agrícolas e unidades de

O reservatório Engenheiro Ávidos e o primeiro
trecho do rio Piranhas não sofreram impactos
significativos com os aportes de nitrogênio e
fósforo. Tais corpos hídricos, durante todos os
meses, permaneceram com concentrações desses macronutrientes abaixo dos valores máximos
permitidos para a classe em que os mesmos estão enquadrados.

tes e a redução dos custos com fertilizantes.

Dissemelhante situação ocorreu no segundo trecho do rio Piranhas e no reservatório São Gonçalo, que, por serem fonte de lançamento de
efluentes agrícolas e domésticos, tiveram elevados níveis de nitrogênio e fósforo, principalmente nos períodos de seca, nos quais os valores
ultrapassaram os limites para a classe em que
estão enquadrados.

de recursos hídricos, auxiliando, desta forma,

O terceiro trecho do rio Piranhas sofre influência
significativa da qualidade das águas do reser-

raíba - FAPESQ, pelo apoio financeiro fornecido ao
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tratamento terciário de efluentes são alternativas factíveis para que os objetivos supracitados
possam ser atendidos. Para os efluentes domésticos, após o tratamento adequado, o reúso para
fins agrícolas é uma possibilidade adequada, que
permite a destinação conveniente de tais efluen-

Os resultados da análise do erro relativo permitiram concluir que, para o sistema estudado,
o modelo possuiu boa representatividade, com
valores calculados próximos às concentrações
medidas para os reservatórios, o que reforça o
potencial de aplicação do modelo em sistemas
nos processos de tomada de decisões para garantir um melhor planejamento e gestão de
tais sistemas.
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Resumo
Este trabalho estudou o efeito da temperatura e da concentração inicial de cloro sobre os valores das constantes cinéticas de decaimento em massa (kb) utilizadas nos modelos matemáticos que simulam a qualidade
da água, para dois tipos de água, uma de origem superficial e outra de origem subterrânea com valores de
carbono orgânico total (COT) distintos. Os resultados mostraram que a variação é diretamente proporcional
à temperatura e inversamente proporcional à concentração inicial do desinfetante na água. Para concentrações iniciais próximas a 1,00 mg L-1, os valores das constantes cinéticas para faixas de temperatura de
13 a 14 °C, 20 a 21 °C e 30 a 31 °C foram, respectivamente, iguais a 0,0720 dia-1, 0,1680 dia-1 e 0,3024 dia-1
para águas superficiais e 0,0168 dia-1, 0,0264 dia-1 e 0,0480 dia-1 para águas subterrâneas. Concentrações
iniciais de 0,97 mg L-1 e 1,85 mg L-1 em amostras de água superficial, por exemplo, mantidas à temperatura
de 20 a 21 °C, geraram coeficientes cinéticos iguais a 0,1680 dia-1 e 0,0696 dia-1, respectivamente. Para essa
mesma faixa de temperatura, e amostras de água subterrânea com concentrações iniciais de 0,97 mg L-1 e
1,81 mg L-1, os valores de kb foram iguais a 0,0264 dia-1 e 0,0168 dia-1.
Palavras-chave: Modelos matemáticos. Constante cinética. Carbono orgânico total.
Abstract
This work studied the effect of temperature and initial chlorine concentration on the values of mass decay kinetic
constants (kb) used in mathematical models that simulate water quality, for two types of water, one of surface origin
and the other of underground origin with distinct total organic carbon (TOC) values. The results showed that the variation is directly proportional to temperature and inversely proportional to the initial concentration of disinfectant
in water. For initial concentrations close to 1.00 mg L-1, the values of the kinetic constants for temperature ranges
13 to 14 °C, 20 to 21 °C and 30 to 31 °C, respectively, were 0.0720 day-1, 0.1680 day-1 and 0.3024 day-1 for surface
water and 0.0168 day-1, 0.0264 day-1 and 0.0480 day-1 for groundwater. Initial concentrations of 0.97 mg L-1 and
1.85 mg L-1 in surface water samples, for example, maintained at 20 to 21 °C, yielded kinetic coefficients of
0.1680 day-1 and 0.0696 day-1, respectively. For this same temperature, and range groundwater samples with initial
concentrations of 0.97 mg L-1 and 1.81 mg L-1, kb values were equal to 0.0264 day-1 and 0.0168 day-1.
Keywords: Mathematical models. Kinetic constant. Total organic carbon.
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1 INTRODUÇÃO
A desinfecção é um procedimento necessário
para proteger a qualidade da água em redes de
abastecimento antes de atingir as torneiras dos
consumidores (OZDEMIR e BUYRYK, 2018). O cloro é o desinfetante mais usado no tratamento
da água para consumo humano. À medida que a
água clorada percorre os sistemas de abastecimento, a concentração dessa substância química diminui, devido à sua alta reatividade (MONTEIRO et al., 2017). O cloro livre decai devido à
reação com muitas substâncias, especialmente
componentes de matéria orgânica dissolvida
(FISCHER, KASTL e SATHASIVAN, 2016).
A diminuição da concentração de cloro residual
ao longo dos tubos de distribuição ocorre devido às reações com espécies na água (degradação
em massa) e com a corrosão, depósitos e biofilmes acumulados ao longo do tempo nas paredes
dos tubos (decaimento na parede). Nesse caso,
os tipos de material e a idade dos tubos nos sistemas de distribuição de água afetam significativamente a concentração de cloro (LIU, CRAIK
e ZHU, 2015). Esses processos estão associados
ao coeficiente em massa (kb) e ao coeficiente
da parede (kw) (SALDARRIAGA, DIAZ e BOHÓRQUEZ, 2016).
Por meio dos seus coeficientes cinéticos (kb e
kw), a modelagem matemática dos sistemas de
abastecimento de água é uma importante ferramenta de gestão devido ao fato de que permite simular a degradação do cloro residual livre
(SANTOS et al., 2016). Os coeficientes de decaimento de cloro podem ser necessários para
executar os modelos da qualidade de redes de
abastecimento de água que possuam modelos
com calibração hidráulica. Para atender à legislação que, em vários países, determina um valor
mínimo de residual de cloro presente nas redes
de abastecimento a qualquer momento do dia,
com concentrações de 0,10 mg L-1 a 0,20 mg L-1,
os responsáveis pelos serviços de água precisam
118

monitorar o comportamento e a dosagem de desinfetante para manter os padrões em áreas mais
distantes da rede (OZDEMIR e BUYRYK, 2018).
O comportamento de decaimento do cloro é significativamente variável, uma vez que depende
da qualidade da água e da condição de um sistema de distribuição (SAIDAN et al., 2017). Esses
autores estudaram o efeito de vários parâmetros
na cinética de decaimento do cloro em massa
em amostras de água coletadas na estação de
tratamento de água de Zai, na Jordânia. Observaram que o valor do coeficiente de decaimento do cloro (kb) na massa de água variou entre
0,10 dia-1 e 0,60 dia-1, resultados linearmente proporcionais aos valores das temperaturas
das amostras de água no intervalo de 5 ºC a
40 ºC. O aumento no decaimento do cloro, cujos
valores do coeficiente “kb” verificados foram
iguais a aproximadamente 0,56 dia-1, 0,63 dia-1 e
0,71 dia-1, ocorreu devido ao aumento dos valores de carbono orgânico total (COT), considerados no estudo, respectivamente, iguais a
1,33 mg.C.L-1, 1,82 mg.C.L-1 e 2,04 mg.C.L-1.
Os resultados também mostraram que as constantes de decaimento “kb” apresentaram valores inversamente proporcionais às concentrações iniciais de cloro (C0) testadas (1,2 mg L-1,
1,75 mg L-1 e 2,88 mg L-1). Essas constantes foram iguais a, nesta ordem, 0,58 dia-1, 0,52 dia-1
e 0,42 dia-1.
Powell et al. (2000) desenvolveram uma equação relacionando o coeficiente kb e as variáveis
temperatura, COT e concentração inicial de cloro. Utilizando uma equação do tipo Arrhenius,
foram investigados os efeitos da temperatura
em amostras de água coletadas de três fontes
diferentes, com intervalos de temperatura entre 4-20 ºC, 4-15 ºC e 14-26 ºC, e concentrações iniciais de 0,50 mg L-1 de desinfetante. Os
resultados apresentados nas curvas ajustadas
relacionando os valores de kb (intervalo de aproRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 117-131 | Jan a Mar, 2021

Influência da temperatura e da concentração inicial no decaimento do cloro

ximadamente 0,01h-1 a 0,095h-1) e temperatura
(ºC) demonstraram uma variação proporcional
entre essas duas grandezas.
Também correlacionaram as concentrações de
COT para amostras coletadas em uma fonte de
água com faixa de valores entre 0,90 mg L-1 e
4,20 mg L-1, à temperatura de 15 ºC, com os valores ajustados de kb. Após a introdução de carvão ativado no tratamento, os valores de COT
permaneceram entre 0,90 mg L-1 e 3,10 mg L-1,
com intervalo do coeficiente cinético de aproximadamente 0,05 h-1 a 0,15 h-1, aumentando linearmente em relação aos valores de COT. Para
um intervalo de aproximadamente 3,30 mg L-1 a
4,20 mg L-1 de COT, antes do uso de carvão ativado no tratamento, os valores de kb ficaram no intervalo de 0,11 h-1 a 0,50 h-1, aumentando linearmente em relação aos valores de COT. Amostras
coletadas em outra fonte de água com valores
das concentrações iniciais de cloro na faixa de
0,16 mg L-1 e 0,99 mg L-1 apresentaram relação
inversa aos valores ajustados de kb (intervalo de
aproximadamente 0,01 h-1 a 0,085 h-1).
Martins e Boaventura (2014) estudaram a cinética do decaimento do cloro na massa de água
realizando ensaios em amostras de água com
concentrações iniciais de cloro variáveis, mantendo constantes as concentrações iniciais de
matéria orgânica e temperatura igual a 25 °C. Os
resultados demonstraram uma relação entre as
concentrações de cloro residual resultantes e as
concentrações iniciais (C0) do desinfetante para
um mesmo intervalo de tempo: após três minutos, a concentração medida foi cerca de 31 %
menor para C0=0,65 mg L-1, enquanto que para
C0=4,7 mg L-1 o decaimento foi aproximadamente igual a 62%.
Fisher, Kastl e Sathasivan (2012) validaram um
modelo de dois reagentes (reação rápida e lenta) considerando, em uma mesma equação, a
temperatura e a concentração inicial de cloro. As
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 117-131 | Jan a Mar, 2021

curvas de decaimento resultantes dos testes realizados em amostras de água tratada demonstraram valores de residual de cloro mais baixos,
para um mesmo tempo t, em temperaturas mais
altas. Para uma concentração inicial de desinfetante igual a 1,9 mg L-1 e temperatura de 25 °C,
por exemplo, a concentração de cloro livre após
15 horas apresentou valor abaixo de 0,50 mg L-1,
sendo igual a aproximadamente 1,00 mg L-1 para
uma concentração inicial de 1,8 mg L-1 e temperatura de 10 °C.
Monteiro et al. (2017) utilizaram um modelo para
simular o decaimento de cloro em massa em um
sistema real para prever as concentrações nos
nós da rede para diferentes temperaturas da
água. Cinco testes das garrafas foram realizados
para estimar a decomposição do cloro em massa
das amostras de água considerando as temperaturas de 10, 15, 20, 25 e 30 °C. Os resultados demonstraram que o decaimento da concentração
de cloro residual para uma concentração inicial
de desinfetante de cerca de 0,83 mg L-1, ao longo do tempo, é mais acentuado em amostras de
água com temperaturas mais altas. Analisando
os perfis de degradação, observaram que, para
temperaturas iguais a 25 ºC e 15 ºC, após pouco mais de 20 horas, as concentrações verificadas no gráfico foram próximas a 0,42 mg L-1 e
0,60 mg L-1, respectivamente.
Eck, Saito e McKenna (2016) criaram um modelo
aplicado em um sistema de distribuição de água
para estudar a influência da temperatura nos
processos de decaimento de cloro e formação
de subprodutos da desinfecção. Os resultados
indicaram que, durante o inverno, onde as temperaturas variaram entre 6 ºC e 7 ºC, uma dosagem igual 1,50 mg L-1 produziu concentrações
residuais de 0,75 mg L-1 a 1,00 mg L-1, enquanto no verão, onde a temperatura média da água
foi mais elevada, uma dosagem maior de cloro
igual a 6,00 mg L-1 foi necessária para manter um
resíduo de concentração médio de 0,90 mg L-1,
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caracterizando um decaimento de desinfetante
mais acentuado para amostras coletadas neste
período sob as mesmas condições de velocidade
do fluxo e da idade da água.
Amostras com valores diferentes de concentrações de matéria orgânica natural, 2 de água bruta (2,50 mg L-1 e 1,50 mg L-1) e 7 de água tratada
(0,40 mg L-1, 1,10 mg L-1, duas com 1,40 mg L-1,
duas com 1,8 mg L-1 e 3,30 mg L-1), foram coletadas e testadas por Monteiro et al. (2015) para
verificar o decaimento do cloro, e concluíram que
as taxas de decaimento variaram tanto na fase
rápida como na fase lenta, influenciadas pelas
variações de temperatura. Na fase lenta, observaram um aumento de 1,9 a 5 vezes no valor do
coeficiente de decaimento quando a temperatura aumentou de 10 ºC para 20 ºC.
Ozdemir e Buyryk (2018) apresentaram resultados dos testes das garrafas indicando como o
coeficiente de decaimento do cloro pode mudar
em função do tempo de residência da água em
um tubo de teste fixado na parede do laboratório
utilizado para coleta das amostras e com a temperatura de água na rede. As experiências foram
realizadas para conjuntos de amostras com temperaturas de 9 a 10 °C, 14 a 16 °C e 20 a 21 °C. Os
autores expuseram que, de acordo com o que foi
concluído em quase todos os estudos disponíveis
até este momento, a temperatura da água teve
um efeito sobre o decaimento do teor de cloro,
embora tenham observado que essa degradação
não foi muito sensível, pelo menos para os dados de temperatura da água tratada adotados
no estudo: para um tempo de residência igual a 9
minutos, por exemplo, os valores das constantes
cinéticas foram iguais a 1,040 dia-1, 1,068 dia-1 e
1,024 dia-1 para as respectivas faixas de temperatura mencionadas anteriormente. Os pesquisadores não constataram nenhuma correlação
entre as concentrações iniciais de cloro e os valores das constantes de decaimento em massa.
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Sanabria e De Julio (2013) estudaram o comportamento do cloro, por meio de teste de decaimento em laboratório, em águas de três fontes
distintas para ajustar os modelos cinéticos encontrados na bibliografia. Os resultados confirmaram que as águas amostradas de três diferentes origens possuíam perfis de decaimento do
cloro distintos entre si. Concluíram que as amostras oriundas de poço subterrâneo apresentaram
baixo nível de interação com o cloro e, portanto, menor decaimento e amostras das ETAs com
grande demanda de cloro, e elevado decaimento.
A equação de decaimento em massa de cloro
de primeira ordem é sugerida por muitos estudos anteriores na literatura (OZDEMIR e BUYRYK,
2018). A taxa de decaimento do cloro residual
devido às reações da concentração na fase de
massa pode ser expressa por uma cinética de primeira ordem, de acordo com a Eq. 1, podendo ser
resolvida conforme a Eq. 2 (SAIDAN et al., 2017).
dC = -kC
dt

(1)

Em que C é a concentração de cloro (mg L-1) no
tempo t (dia), sendo k (dia-1) a constante da taxa
de decaimento em massa.
Ct = C0.e–kt

(2)

Em que Ct é a concentração do cloro residual livre
(mg L-1) no tempo t, C0 a concentração inicial de
cloro livre (mg L-1) no tempo zero e k (dia-1) o coeficiente de taxa de primeira ordem.
Clark (2011) determinou a constante de decaimento por meio da declividade da reta do gráfico
dos valores do logaritmo da relação entre as concentrações no tempo t e a concentração inicial,
em função do tempo, a partir da linearização da
Eq. 2 (Eq. 3).
ln (Ct/C0) = -kt

(3)

O estudo sobre a influência da temperatura e da
concentração inicial de cloro é importante na
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elaboração de modelos matemáticos de simulação do decaimento do cloro residual livre (CRL).
O problema consiste em que, muitas vezes, esses
parâmetros são desconsiderados na obtenção
dos valores da constante cinética “kb”, que pode
assumir valores diferentes de acordo com as características da água transportada ao longo do
tempo nos sistemas de distribuição.
Com o intuito de complementar as pesquisas relacionadas com o decaimento de cloro, o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento
do coeficiente “kb” de decaimento do cloro na
massa para dois tipos diferentes de água: uma
de origem subterrânea e outra superficial, sob
condições variáveis de temperatura e concentração inicial de cloro na água para abastecimento
em sistemas reais, desconsiderando o efeito da
degradação de desinfetante ocasionada pelo
contato com as paredes dos tubos, com a finalidade de demonstrar a importância de desenvolver modelos matemáticos realistas que simulem
o decaimento do cloro residual e que considerem
a variação desses parâmetros.

2 MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de água de origem superficial foram coletadas na saída do filtro nº 03, antes da
aplicação de cloro, na Estação de Tratamento de
Água (ETA) do Sistema de Abastecimento Piancó,
localizada na cidade de Anápolis (Goiás-GO), na
latitude 16°17'35.86"S e longitude 48°57'7.86"O.
A ETA é composta por oito filtros de fluxo descendente. O processo de tratamento é caracterizado pelas fases de correção do pH de coagulação por meio da aplicação de alcalinizante (cal
hidratada), aplicação de coagulante (sulfato de
alumínio), mistura rápida, floculação, decantação, filtração, desinfecção com cloro gás e fluoretação utilizando o ácido fluossilícico.
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A água natural de origem subterrânea foi coletada na linha de recalque da bomba submersível
instalada no poço tubular profundo, antes do
ponto de aplicação de cloro, próximo à entrada
do reservatório elevado de distribuição do Sistema de Abastecimento Terras Alphaville (Anápolis, Goiás), na latitude 16°21'4.11"S e longitude
48°52'50.56"O, caracterizado pelo processo de
tratamento por simples desinfecção.
O decaimento do cloro na massa líquida foi avaliado por meio do “teste das garrafas” (OZDEMIR
e BUYRYK, 2018; SAIDAN et al., 2017; MONTEIRO
et al., 2017; SANABRIA e DE JULIO, 2013).
Por um período de aproximadamente 24 horas,
os frascos e a vidraria utilizados nas coletas foram imersos em uma mistura de água MilliQ e
hipoclorito de sódio (12,6%) com o intuito de
minimizar a demanda de cloro devido a qualquer contaminação dos recipientes. A concentração de desinfetante na água foi de aproximadamente 10 mg L-1. Na sequência, os frascos
foram esvaziados, lavados com água MilliQ e
colocados para secar.
O início da coleta da água na saída do filtro da ETA
ocorreu às 09h08min horas do dia 16/04/2018
e na linha de recalque do poço profundo às
09h48min horas do dia 27/04/2018. Em cada
coleta 06 frascos foram preenchidos com 1,1 L
de amostra de água, identificados sequencialmente por um número (Tabela 1). A água também foi coletada em 02 frascos de 100 mL. Todos
os frascos foram da cor âmbar. No momento da
coleta, a temperatura da água foi medida com
termômetro de líquido em vidro, marca Incoterm.
No laboratório de processo da Estação de Tratamento de Água do Sistema Piancó, 02 dos 06
frascos receberam volumes de hipoclorito de sódio, aplicados com uma microseringa graduada
de 0 a10 μL, com precisão igual a 0,2 μL, marca
Agilent, que resultou em concentrações iniciais
“Ci” de desinfetante na água, medidas no míni121
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mo 20 minutos após a dosagem. O conteúdo foi
distribuído em frascos de 100 mL, identificados
com concentração de cloro, ponto de coleta e
temperatura pretendida para o estudo e colocados na incubadora marca Ética, modelo 411,
para manter a temperatura da amostra entre a
20 e 21 ºC.
Os outros 04 frascos que continham 1,1 L da
amostra foram reservados em uma geladeira e,
posteriormente, tiveram seus conteúdos utilizados adotando o mesmo procedimento para as
temperaturas controladas nos intervalos de 30 a
31 ºC e 13 a 14 ºC (Tabela 1).
Tabela 1 - Nomenclatura dos frascos e
respectivas concentrações iniciais de cloro
em função da temperatura
N° do Frasco

Temperatura (°C)

1
2
3
4
5
6

20 a 21
20 a 21
30 a 31
30 a 31
13 a 14
13 a 14

Concentração Inicial
de Cloro
Ci1
Ci2
Ci3
Ci4
Ci5
Ci6

Fonte: O autor (2018).

Logo após a coleta, um dos frascos de 100 mL
foi devidamente acondicionado em uma caixa de
isopor de 1,5 L com gelo e encaminhado imediatamente ao laboratório do Centro Regional para o
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - CRTI,
localizado no Campus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia-GO,
para a análise do teor de carbono total utilizando
o equipamento TOC-L da Shimadzu. As medidas
foram realizadas em triplicata, com resultados

iguais à média dos valores adquiridos de carbono orgânico e inorgânico presente na amostra.
A amostra de água sem cloro do outro frasco de
100 mL foi usada para determinar os valores de
pH e turbidez da água sem desinfetante.
As análises da concentração de cloro nas amostras de água dos frascos de 100 mL da incubadora ocorreram em intervalos de tempo predeterminados, inclusive duas réplicas, e de acordo
com o Standard Methods (2012), utilizando o colorímetro marca Hach, modelo DR 900.
Os resultados foram anotados em formulário,
cujos valores foram transcritos e tabulados em
uma planilha do software Excel e, a partir destas,
demonstrados em gráficos. A taxa de decaimento na massa líquida (kb) foi obtida a partir do gráfico ln (Ct/C0) em função do tempo em horas. O
comportamento da concentração do cloro residual foi apresentado no gráfico que o relacionou
com o tempo em horas.
A análise dos dados ocorreu por meio do estudo da correlação entre o decaimento de cloro
residual livre e a temperatura, considerando a
concentração inicial de desinfetante na água,
observando a tendência definida pelos valores
resultantes dos testes das garrafas. A comparação entre os valores obtidos para as amostras
dos dois tipos de água também foi discutida.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores obtidos nos testes realizados nas
amostras de água não cloradas, logo após a coleta, estão descritos na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros das amostras de água antes da adição de desinfetante
Tipo de água
Água filtrada
(superficial)
Água bruta (poço)

pH

Temperatura (°C)

Turbidez (uT)

Carbono inorgânico
(mg L-1)

Carbono orgânico
total (mg L-1)

7,56

22,9

1,69

3,185

0,875

7,67

27,5

2,83

10,880

0,174

Fonte: O autor (2018).
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As concentrações de cloro residual e os valores

dos resultados dos testes das garrafas das amos-

de ln (Ct/C0) em função do tempo são demons-

tras de água provenientes dos mananciais super-

trados a seguir nas Fig. 1 a 3, elaborados a partir

ficial e subterrâneo.

Figura 1 - Para T=20 a 21 °C
a) Concentração de CRL em função do tempo
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Fonte: O autor (2018).
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Figura 2 - Para T=30 a 31 °C
a) Concentração de CRL em função do tempo
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Fonte: O autor (2018).
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Figura 3 – Para T=13 a 14 °C
a) Concentração de CRL em função do tempo
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Fonte: O autor (2018).

A partir dos gráficos ln (Ct/C0), em função do tempo, os valores de kb observados estão descritos na Tabela 3.
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Tabela 3 - Valores de “kb” em função da temperatura e da concentração inicial de cloro
Concentração inicial de CRL
manancial superficial (mg L-1)
Ci1=0,97
Ci2=1,85
Ci3=1,08
Ci4=1,81
Ci5=1,05
Ci6=1,74

Temperatura (°C)
20 a 21
30 a 31
13 a 14

kb manancial superficial
(d-1)
0,1680
0,0696
0,3024
0,1512
0,0720
0,0552

Concentração inicial de CRL
manancial subterrâneo (mg L-1)
Ci1=0,97
Ci2=1,81
Ci3=1,04
Ci4=2,13
Ci5=0,96
Ci6=1,78

kb manancial subterrâneo
(d-1)
0,0264
0,0168
0,0480
0,0216
0,0168
0,0072

Fonte: O autor (2018).

As Fig. 4 e 5 demonstram o comportamento do decaimento da concentração do cloro para concentrações
iniciais de desinfetante e temperaturas distintas.
Figura 4 - Concentração de CRL em função do tempo em amostras de água superficial
a) Concentrações Ci1, Ci3 e Ci5
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Fonte: O autor (2018).
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Figura 5 - Concentração de CRL em função do tempo em amostras de água subterrânea
a) Concentrações Ci1, Ci3 e Ci5
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Fonte: O autor (2018).

Os resultados permitiram relacionar as concentrações finais (Cf) de cloro residual medidas no término do
período considerado para os testes das garrafas com as concentrações iniciais (Tabelas 4 e 5).
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Tabela 4 - Relação entre as concentrações finais e iniciais de cloro para água superficial
Temperatura (°C)
20 a 21
30 a 31
13 a 14

Concentração inicial de CRL
manancial superficial (mg L-1)
Ci1=0,97
Ci2=1,85
Ci3=1,08
Ci4=1,81
Ci5=1,05
Ci6=1,74

Tempo total de duração do
teste (horas)
98:23
98:45
98:40
99:49
98:13
99:17

Concentração final de CRL
manancial superficial (mg L-1)
Cf1=0,54
Cf2=1,46
Cf3=0,38
Cf4=1,04
Cf5=0,83
Cf6=1,42

kb manancial subterrâneo
(d-1)
44,33
20,90
64,81
42,54
21,27
18,74

Fonte: O autor (2018).

Tabela 5 - Relação entre as concentrações finais e iniciais de cloro para água subterrânea
Temperatura (°C)
20 a 21
30 a 31
13 a 14

Concentração inicial de CRL
manancial superficial (mg L-1)
Ci1=0,97
Ci2=1,81
Ci3=1,04
Ci4=2,13
Ci5=0,96
Ci6=1,78

Tempo total de duração do
teste (horas)
99:52
99:48
98:30
98:17
97:37
98:20

Concentração final de CRL
manancial superficial (mg L-1)
Cf1=0,89
Cf2=1,71
Cf5=0,89
Cf6=1,73
Cf5=0,83
Cf6=1,42

kb manancial subterrâneo
(d-1)
8,25
5,52
14,33
6,89
6,94
2,72

Fonte: O autor (2018).

4 DISCUSSÃO
Nas amostras de água captada em manancial de
superfície coletadas após a filtração, fase subsequente ao processo de clarificação na ETA, a presença de matéria orgânica foi significativamente
maior em relação à água bruta captada em manancial subterrâneo, conforme observado na Tabela 2, indicando que este está menos sujeito às
fontes de contaminação.
Independentemente da concentração inicial de
desinfetante e da temperatura na água, a tendência de decaimento da concentração de cloro residual em função do tempo representada
nas Fig. 1 a), 2 a) e 3 a) foi mais acentuada para
as amostras de água superficial se comparadas
com as de água subterrânea. Isso pode ter ocorrido pelo fato de esta possuir uma concentração
cerca de cinco vezes menor de carbono orgânico
total, o que proporcionou uma demanda menor
de desinfetante para oxidar a matéria orgânica, de acordo com as conclusões de Powell et al.
(2000) e Saidan et al. (2017) sobre a proporção
direta entre COT e o decaimento do cloro residual. Esse comportamento refletiu diretamente nos
valores do coeficiente cinético de decaimento do
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cloro residual em massa (kb), conforme pode ser
observado nas Fig. 1 b), 2 b) e 3 b) e na Tabela 3.
Esses resultados corroboram os apresentados em
forma de gráfico por Sanabria e De Julio (2013),
demonstrando que o decaimento da concentração do cloro residual é menos acentuado para as
amostras de água de origem subterrânea do que
para águas coletadas após o processo de filtração
em duas estações de tratamento de água com
captação superficial. Os valores dos coeficientes
cinéticos para o modelo de 1ª ordem para a água
do poço foram iguais a 0,0034 h-1 e 0,00084 h-1,
referente às concentrações iniciais de cloro de
1 mg L-1 e 2 mg L-1, respectivamente. Para as
amostras coletadas na ETA1, os valores de “kb”
foram iguais a 0,0857 h-1 para dosagem inicial
de 1 mg L-1 e 0,00324 h-1 para dosagem inicial de
2 mg L-1 e, finalmente, na ETA 2, iguais a
0,2732 h-1 para 1 mg L-1 e 0,0136 h-1 para 2 mg L-1.
Monteiro et al. (2015) observaram diferenças nos
perfis de decaimento de cloro, onde a fase rápida de degradação do residual de desinfetante foi
mais acentuada na curva elaborada após o teste das garrafas para amostra de água bruta que
possuíam uma concentração de carbono orgânico
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dissolvido igual a 2,50 mg L-1 em relação à amostra de água tratada com concentração de 1,10 mg
L-1, atribuindo essas diferenças a uma provável influência da composição de matéria orgânica natural presente em cada tipo de água.
Todos os valores de kb obtidos foram inversamente proporcionais às concentrações iniciais (Ci) de
desinfetante (Tabela 3). Na amostra de água do
manancial superficial, por exemplo, mantida com
temperatura entre 20 e 21 °C durante os testes, o
coeficiente cinético para Ci1=0,97 mg L-1 foi igual
a 0,1680 d-1, enquanto para Ci2=1,85 mg L-1 o
valor de kb diminuiu para 0,0696 d-1. A mesma
correlação foi constatada para as concentrações
iniciais Ci1=0,97 mg L-1 e Ci2=1,81 mg L-1 nas
amostras de água subterrânea, cujos valores de
kb foram, respectivamente, 0,0264 d-1 e 0,0168
d-1. Essa constatação pode ser comprovada também pelos resultados obtidos por Sanabria e De
Julio (2013), conforme os valores do coeficiente cinético apresentados no parágrafo anterior
e por Powell et al. (2000), Martins e Boaventura
(2014) e Saidan et al. (2017), que verificaram que
para uma maior dose inicial de cloro ocorre uma
menor taxa de decaimento e vice-versa.
Nas Tabelas 4 e 5, as porcentagens de decaimento
de cloro residual após os tempos de duração total
dos testes das garrafas também indicaram a queda mais acentuada para concentrações iniciais
de cloro mais baixas. Os resultados do estudo demonstraram uma proporcionalidade direta entre
as faixas de temperatura consideradas e os valores dos coeficientes cinéticos de decaimento do
cloro residual, validando as conclusões de Powell
et al. (2000), Fisher, Kastl e Sathasivan (2012), Eck,
Saito e McKenna (2016) e Saidan et al. (2017).
Os valores de kb apresentados na Tabela 3 indicaram uma maior reatividade do desinfetante com as
substâncias que constituem a água quando a temperatura de teste é maior. Esse fato pode ser verificado analisando-se as Tabelas 4 e 5. Esta última
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indica ainda uma diferença relativamente baixa
entre os valores de cloro residual final nas amostras de água subterrânea para cada um dos três
intervalos de temperatura considerados, quando
comparados com os valores obtidos para as amostras de água superficial (Tabela 4). Isso parece ter
sido causado pelo fato de esse tipo de água apresentar uma concentração menor de carbono orgânico total, que induz ao menor tempo para atingir
a fase lenta de reatividade do cloro, momento a
partir do qual a concentração de substâncias orgânicas dissolvidas é ainda menor, não havendo
influência significativa da variação na temperatura da água, considerando a conclusão de Monteiro
et al. (2015) sobre os resultados que não demonstraram uma relação linear entre o coeficiente de
decaimento, nesse caso, na fase rápida, e a temperatura para amostras coletadas em um ponto da
rede no qual o tempo de percurso da água tratada
havia totalizado 6 horas e, portanto, com concentração de agente redutor próxima de zero.
As linhas de tendência das curvas de decaimento das Fig. 4 e 5 também demonstraram a influência da temperatura, mais visivelmente para
T=30 °C. O gráfico apresentado por Monteiro et
al. (2017) caracterizou essa mesma correlação
para temperaturas durante o teste das garrafas,
que abrangeram as mesmas faixas adotadas neste trabalho (15, 20 e 30 °C) em amostras de água
de uma estação de tratamento que incluía préoxidação (ozônio), coagulação, floculação, sedimentação, filtragem rápida de areia e desinfecção
final (cloro).

5 CONCLUSÕES
O estudo indicou que os modelos matemáticos
elaborados para simular o decaimento do cloro
podem ser específicos para cada tipo de água,
visto que existe uma variação considerável dos
valores do coeficiente cinético em massa. Se
comparadas com as águas de origem subterrâ129
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nea, as águas de origem superficial estão sujeitas a receber maiores quantidades de matéria
orgânica proveniente do escoamento superficial
da água que carrega o solo para os mananciais,
principalmente nos períodos do ano com alto
índice pluviométrico, aumentando a reatividade
do material dissolvido com o desinfetante aplicado no tratamento.
As porcentagens de decaimento do CRL relacionadas entre os valores das concentrações inicias
Ci1 a Ci6 e finais Cf1 a Cf6, variando entre 2,72%
e 14,33% para as amostras de água subterrânea
e de 18,74% e 64,81% para as amostras de água
superficial mostraram que, independentemente
da temperatura, a intensidade de reação desta
com o cloro é significativamente maior.
A variação do coeficiente kb também pode ser
influenciada pela temperatura e pela concentração inicial do desinfetante para um mesmo tipo
e características da água. Para concentrações
iniciais próximas a 1,00 mg L-1, em amostras de
água superficial, o valor da constante cinética
para a faixa de temperatura de 30 a 31 °C foi
cerca de 4,2 vezes maior que o valor de kb obtido para a faixa de 13 a 14 °C e aproximadamente
2,85 vezes para amostras de água subterrânea.
É necessário considerar a temperatura e a concentração inicial de cloro das amostras destinadas ao teste das garrafas, caso o modelador pretenda simular adequadamente o decaimento do
cloro residual livre nos sistemas de distribuição
de água, considerando a sazonalidade e a operação que exija alterações significativas na dosagem de desinfetante, devido ao fato de que o coeficiente cinético em massa (kb) é diferente para
valores distintos dos parâmetros analisados.
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Resumo
Na Norma Brasileira NBR 12.209/2011, o Filtro Biológico Percolador - FBP apresenta a possibilidade de uso
de meio suporte plástico, com novos valores para os parâmetros de referência. Para tanto, os parâmetros de
projeto, como a carga orgânica volumétrica (COV), a taxa de aplicação superficial (TAS) e a profundidade do
filtro (H), foram alterados para se adequarem melhor às particularidades desse meio suporte. Nesse sentido,
este trabalho visa apresentar uma análise crítica dos valores limites estabelecidos para esses parâmetros, por
meio de cálculos teóricos. Observou-se que as vantagens associadas à utilização do meio suporte plástico,
de possibilidade de aplicação de COV elevada e de elevada profundidade de meio suporte (até 12 m), com a
consequente redução de área ocupada, não são facilmente alcançadas. Ao se elevar a profundidade do meio
suporte ao limite determinado pela Norma, alcança-se uma carga orgânica volumétrica bastante inferior
àquela sugerida para este fim e taxas de aplicação superficial superiores ao limite máximo recomendado.
Alcança-se no máximo 9,0 m de profundidade, considerando-se o FBP precedido pelo Reator UASB, com
TAS = 75 m3.m-2.d-1 e COV = 1,0 kgDBO.m-3.d-1. Para a mesma TAS e COV = 1,5 kgDBO.m-3.d-1foi possível alcançar somente 6,0 m de profundidade de meio suporte.
Palavras-chave: Tratamento de esgoto. Carga orgânica volumétrica. Taxa de aplicação superficial. Profundidade do filtro.
Abstract
In Brazilian Standard NBR 12.209/2011, trickling filters (TF) present the possibility of using plastic-based packing
media, with new values for the reference parameters. Therefore, the design parameters, such as organic loading
rate (OLR), hydraulic loading rate (HLR) and filter depth (H), were altered to better suit the particularities of this
support medium. In this sense, this work aims to present a critical analysis of the limit values established for these
parameters, through theoretical calculations. It was observed that the use of plastic-based packing media allows
higher H (up to 12 m) and lower footprint. However, the possibility of applying higher OLR (main advantage) is not
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easily achieved. When the H is raised to the maximum value recommended in the standard, OLR is far from the minimum referenced for TF, resulting in HLR highest than recommended in the standard. Considering TF preceded by
UASB reactors, H = 9 m is the highest that leads to HLR= 75 m3.m-2.d-1 and OLR = 1,0 kgDBO.m3.d-1 as recommended
in the standard. Using the same HLR and OLR = 1,5 kgDBO.m-3.d-1, it is reached a H of only 6 m.
Keywords: Wastewater treatment. Organic loading rate. Hydraulic loading rate. Filter depth.

1 INTRODUÇÃO
A importância do tratamento de esgotos associado às condições adequadas de saneamento é
indispensável para a manutenção da qualidade
ambiental e a preservação da saúde humana. O
lançamento de efluentes em corpos d’água sem
tratamento prévio contribui para a degradação
dos mesmos e para a proliferação de diversos tipos de doenças parasitárias e infecciosas.

tanto tecnologias mais consagradas no país (lodos ativados e filtros biológicos percoladores)
como outras ainda menos difundidas (tecnologias
de filtros aerados submersos e biofiltros aerados
submersos), além da tecnologia híbrida conhecida
como Reator Biológico de Leito Móvel. Além disso,
esta contempla o reator UASB - Upflow Anaerobic
Sludge Blanket, atualmente bastante utilizado em
projetos de ETE no Brasil (ANA, 2017).

Para que os projetos das Estações de Tratamento de
Esgoto - ETE sejam elaborados de forma eficiente,
é indispensável que o responsável tenha capacitação técnica e recursos suficientes. No entanto, segundo Jordão e Pessoa (2017), as novas estações de
tratamento não se restringem apenas às exigências
ambientais, de saúde pública, estéticas ou legais.
Nesses casos são também consideradas de forma
equitativa exigências tecnológicas, econômicas e
mesmo os anseios da comunidade. Dessa forma,
os responsáveis pelos projetos devem manter cada
vez mais uma sintonia entre amplo conhecimento
tanto das informações disponíveis na bibliografia como do instrumento que norteia os projetos
de ETE no Brasil. Nesse contexto, encontra-se a
Norma Brasileira NBR 12.209/2011, editada pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que estabelece parâmetros e apresenta as condições recomendadas para a elaboração de projeto
hidráulico e sanitário de processos de Estações de
Tratamento de Esgotos.

Dessa forma, a nova NBR 12.209/2011 vem sendo cada vez mais difundida. Entretanto, muitos projetos são realizados apenas de forma a
respeitar os padrões da Norma e obter licenças
ambientais, principalmente em pequenos municípios que possuem dificuldades de acesso à
mão-de-obra técnica qualificada. Além da adequação aos parâmetros pré-estabelecidos pela
NBR 12.209/2011, a escolha das tecnologias
pelos projetistas deve passar por um estudo que
considera tanto as características dos processos
como as particularidades do local onde este será
executado, de forma a torná-lo mais eficiente.

A NBR 12.209/2011 representa um avanço na
área de tratamento de esgotos domésticos, principalmente se comparada à Norma anterior, de
1992 (ABNT, 1992). A nova Norma contempla
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 132-144 | Jan a Mar, 2021

Alguns estudos recentes visam auxiliar no processo de tomada de decisão por parte de gestores
de saneamento. Nesse sentido, pesquisadores da
Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram
um software denominado ETEx®, que tem o objetivo de auxiliar gestores municipais na escolha dos processos mais adequados em função de
custos de implantação, operação e manutenção,
por meio da comparação entre 6 dos principais
fluxogramas de tratamento de esgotos adotados
no Brasil (USP, 2018). Ainda nesse contexto, Borges (2017) estimou as quantidades dos principais
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serviços e equipamentos necessários para a construção de 6 diferentes fluxogramas de ETEs que
atendam técnica e economicamente a municípios
brasileiros de pequeno porte (faixas populacionais de 5 mil a 50 mil habitantes). O referido estudo possibilita a adoção de preços unitários para
serviços e equipamentos para, por fim, estimar o
valor global de implantação da unidade completa.
Uma das tecnologias de tratamento de esgotos abordadas pela NBR 12.209/2011, os Filtros
Biológicos Percoladores - FBPs, destinados à remoção de matéria orgânica, estão presentes em
muitas estações de tratamento em operação
no Brasil. Segundo ANA (2017), 424 das 2657
ETEs em operação no Brasil em 2013 adotavam
os filtros aeróbios em seus fluxogramas. Destas,
185 adotavam o fluxograma composto por reator UASB seguido de filtros aeróbios, dentre eles
FBP. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
no estado de Minas Gerais, encontra-se em operação desde 2006 a ETE Onça, projetada para
tratar o esgoto de 2,0 milhões de habitantes,
com vazão de projeto de 1,8m3.s-1, com o fluxograma composto por UASB-FBP (COPASA, 2006).
Segundo Vieira (2013), esta é uma das maiores
estações de tratamento de esgotos do mundo, e
a maior do país com essa tecnologia, composta
por 24 reatores UASB e 8 FBPs, além dos decantadores secundários. De acordo com pesquisa
realizada por Moraes et al. (2011), na ETE Onça,
os FBPs são preenchidos com pedra britada, em

altura útil de 2,5 m e no período de dezembro de
2009 a março de 2011 apresentaram eficiências
globais medianas de 85%, 85% e 86% de remoção de Demanda Química de Oxigênio (DQO),
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Sólidos em Suspensão Totais (SST), respectivamente.
Os FBPs, conforme apresentado na Fig. 1, são
constituídos de grandes tanques preenchidos
com material inerte, denominado “meio suporte”,
onde a biomassa responsável pela degradação da
matéria orgânica presente nos esgotos tem facilidade em aderir e formar um filme biológico conhecido como biofilme (JORDÃO E PESSÔA, 2017).
A aplicação dos esgotos em unidades circulares
deve ser uniforme sobre a superfície do meio suporte por meio do distribuidor rotativo, garantindo a melhor taxa de molhamento possível (ABNT,
2011; SANTOS, 2005). Após distribuição, o esgoto
percola continuamente pelos interstícios do meio
suporte e, dessa forma, favorece o crescimento e
a aderência de microrganismos. Por meio do contato do esgoto afluente com a massa biológica do
meio suporte, os microrganismos retêm a matéria orgânica pelo fenômeno de adsorção, degradando-a por meio de uma oxidação bioquímica. A
remoção da matéria orgânica ocorre pela transformação das substâncias dissolvidas e coloidais,
presentes no esgoto, em flocos de sólidos com
boa sedimentabilidade, que serão removidos posteriormente nos tanques de decantação secundária (JORDÃO E PESSÔA, 2017).

Figura 1 - Desenho esquemático do Filtro Biológico Percolador
Fonte: os autores
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De acordo com a NBR 12.209/2011, os FBPs
podem ser dimensionados para receber menor (no máximo 0,3 kgDBO.m-3.d-1 - meio suporte em pedra britada) ou maior (no máximo
3,0 kgDBO.m-3.d-1 - meio suporte em plástico)
quantidade de matéria orgânica por unidade de
volume, caracterizando uma unidade de baixa
ou alta carga, respectivamente. Nos casos em
que a carga orgânica aplicada é baixa, a respiração endógena tende a acontecer, podendo gerar
um lodo parcialmente estabilizado. Nessas condições há uma redução considerável de matéria
orgânica carbonácea, o que viabiliza a atuação
dos organismos nitrificantes que oxidam o nitrogênio amoniacal a nitrito e nitrato, podendo
ocorrer a nitrificação (SPERLING, 2016). Em concordância com o exposto por Sperling (2016),
Almeida (2007) analisa as eficiências de remoção de FBP preenchidos com pedra (COV de
0,2 a 0,8 kgDBO.m-3.d-1), chegando a efluentes
parcialmente nitrificados, com remoção de até
50% de nitrogênio amoniacal na menor COV.
Como a comunidade microbiológica recebe menor quantidade de matéria orgânica em uma
unidade de baixa carga, o desempenho desta é
levemente superior ao desempenho da unidade de alta carga. Entretanto, essa aplicação de
uma carga mais baixa por unidade de área leva
a unidades que ocupam áreas mais elevadas. De
maneira oposta, no caso de filtros de alta carga,
os requisitos de área são inferiores, já que se permite maior carga hidráulica por unidade de área.
Ainda, é possível observar uma ligeira redução
na eficiência de remoção de matéria orgânica e
a formação de um lodo não estabilizado. Por fim,
nos filtros de alta carga, é necessária a recirculação do efluente para manter vazão uniforme,
de forma a equilibrar a carga afluente e possibilitar nova chance de contato entre a matéria
orgânica remanescente e o biofilme (JORDÃO
E PESSOA, 2017; SANTOS, 2005; VIEIRA, 2013;
VIEIRA E SPERLING; 2012). Segundo Duda e Oliveira (2011), nos experimentos conduzidos em
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filtros biológicos de alta taxa com recirculação
de 200%, foram obtidas as maiores remoções de
DQO total. Neste caso, os autores afirmam que
a recirculação foi necessária para melhorar a estabilidade do sistema e manter as eficiências de
remoção de DQO total, SST e SSV acima de 93%.
Ressalta-se que o meio suporte normalmente utilizado nos filtros sempre foi composto por pedra
britada número 4. A partir dos anos 2000, vem
sendo indicado por muitos pesquisadores (SANTOS, 2005; CHERNICHARO et al., 2006; RIBEIRO
et al., 2018) e fabricantes a utilização do meio suporte plástico, que incorpora diversas vantagens
em relação à pedra, porém apresenta um custo
mais elevado e ainda encontra dificuldades para
ser absorvido pelos prestadores de serviço de
água e esgoto no Brasil (SANTOS, 2005).
Segundo Henrich e Maeggraff (2013), no final
da década de 70, diferentes configurações de
meio suporte plástico para filtros percoladores
já eram estudadas. A evolução dessas experiências resultou em novas gerações de FBP que,
utilizando meio suporte plástico em substituição à pedra brita, podem superar problemas relacionados à colmatação do filtro e ao mesmo
tempo proporcionar maior capacidade de remoção de matéria orgânica.
Ainda, o meio suporte plástico admite, com menor área superficial, a aplicação de cargas orgânicas mais elevadas, resultando ainda na possibilidade de se alcançar unidades mais esbeltas.
Comparado à pedra, o meio suporte plástico
apresenta maior índice de vazios, maior área superficial específica e menor peso específico. Essas características permitem unidades de filtração biológica com profundidades mais elevadas,
garantindo, mesmo assim, o livre fluxo de oxigênio no interior do tanque (SANTOS, 2005).
Os principais parâmetros de dimensionamento
do FBP são a Carga Orgânica Volumétrica - COV
e a Taxa de Aplicação Superficial - TAS. A COV re135
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laciona a massa de matéria orgânica presente no
esgoto afluente ao filtro, durante um dia (kg.d-1),
com o volume útil do tanque (m3). Já a TAS representa a vazão (m3.d-1) por unidade de área superficial do tanque (m2).
Assim, devem-se adotar, para dimensionamento
do FBP, valores de COV e TAS diferentes quando
se trata de utilização de meio suporte plástico
ou em pedra, ou ainda em casos de alta ou baixa carga. Porém, essas indicações para o caso de
utilização de meio plástico somente foram incorporadas na última revisão da NBR 12.209 de
2011. A versão anterior da NBR até mencionava
a possibilidade de utilização de outros materiais,

porém indicava que os parâmetros e critérios
adotados deveriam ser justificados.
Na Tabela 1, podem-se observar os parâmetros
de dimensionamento (COV, TAS e Profundidade
Útil) indicados pela NBR 12.209 tanto para a versão de 1992 como para a última revisão de 2011,
em se tratando de filtros com meio suporte plástico ou em pedra, e alta ou baixa carga. Ressaltase que na edição de 2011 a NBR 12.209 indica
o meio suporte plástico somente para filtros de
alta carga, garantindo o principal benefício associado a esse tipo de meio, que é a possibilidade
de aplicação de cargas mais elevadas.

Tabela 1 - Resumo dos parâmetros recomendados pelas NBR 12.209/1992 e NBR 12.209/2011
para dimensionamento do FBP em função do meio suporte
NBR

Material Suporte

12.209
(1992)

Pedra britada ou seixo rolado

12.209
(2011)

Pedra britada

Outros materiais

Meio plástico

COV
TAS
(kgDBO.m-3.d-1)
(m3.m-2.d-1)
0,8 – 5,0 (BC)
< 0,3 (BC)
10,0 – 60,0 (AC)
< 1,8 (AC)
Os parâmetros e critérios devem ser justificados
< 5,0 (BC)
< 0,3 (BC)
< 50,0 (AC)
< 1,2 (AC)
10,0 – 75,0
< 3,0

Profundidade
(m)
< 6,0
< 6,0
< 3,0
<12,0

Legenda: BC - Baixa Carga; AC - Alta Carga; COV - Carga Orgânica Volumétrica; TAS - Taxa de Aplicação Superficial.

Tanto a COV como a TAS são parâmetros imprescindíveis na avaliação do desempenho dos FBP.
Valores baixos de COV e TAS podem resultar em
um fornecimento insuficiente de substrato para
os microrganismos, levando à morte dos mesmos. Todavia, valores muito elevados podem sobrecarregar o sistema, fazendo com que não haja
capacidade suficiente de tratamento e, consequentemente, um baixo desempenho (JORDÃO E
PESSOA, 2017).
Por fim, essas unidades normalmente são dimensionadas a partir da adoção de um valor para
COV ou TAS, recomendados pela Norma, devendo-se fixar também um valor para a altura do
meio suporte (H). Caso o dimensionamento seja
realizado pela TAS, deve-se verificar se a COV
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encontra-se dentro da faixa recomendada pela
NBR 12.209/2011. E caso o dimensionamento
seja efetuado pela COV, a TAS deve ser verificada.
Dessa forma, o principal objetivo do presente
trabalho foi analisar os limites máximos e mínimos para os parâmetros de dimensionamento
do filtro biológico percolador (TAS, COV e H), indicados na mais recente revisão da NBR 12.209
de 2011 para meio suporte plástico. Essa análise
se deu em função da necessidade de avaliação
da aplicação dessas taxas para alcançar os benefícios relacionados à adoção do meio suporte
plástico, como aplicação de maior carga orgânica volumétrica, possibilidade de ocupação de
menores áreas e adoção de profundidades de
meio suporte mais elevadas.
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2 METODOLOGIA
Com o intuito de verificar as recomendações da
NBR 12.209 (2011) para o FBP de alta taxa com
meio suporte plástico, foram analisados os limites inferiores e superiores dos parâmetros
“COV”, “TAS” e “H” de forma a diagnosticar as interferências de cada um sobre o outro no dimensionamento dos filtros, apresentando valores
condizentes com as recomendações da própria
Norma para os parâmetros mencionados.
Segundo Jordão e Pessoa (2017), os parâmetros
COV e TAS são representados pelas Eq. 1 e 2, respectivamente.

(1)

Onde:
COV - Carga Orgânica Volumétrica (kgDBO.m-3.d-1)
C - Carga DBO afluente (kgDBO.d-1). Correspondente à Vazão Afluente x Concentração DBO
afluente
V - Volume (m3)

(2)

Onde:
TAS - Taxa Aplicação Superficial (m3.m-2.d-1)
Q - Vazão (m3.d-1)
A - Área (m2)

Assim, as Eq. 1 e 2 foram agrupadas em uma única
equação (Eq. 3) para o dimensionamento do FBP
com as variáveis correspondentes aos 3 parâmetros de dimensionamento já mencionados, variando em função da concentração afluente de DBO.

(3)
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Onde:
COV - Carga Orgânica Volumétrica (kgDBO.m-3.d-1)
DBO - Concentração afluente de DBO (kgDBO.m-3)
TAS - Taxa Aplicação Superficial (m3.m-2.d-1)
H - Altura do meio suporte (m)

A partir da Eq. 3, foram definidas seis condições
operacionais, realizadas por cálculos teóricos,
onde se buscou avaliar, com a aplicação de cargas orgânicas mais elevadas, a possibilidade de
alcançar reduzida ocupação de área, considerando-se que a utilização do meio plástico permite
adoção de maiores profundidades. Ressalta-se
que, neste caso, conforme apresentado na Tabela 1, a NBR 12.209/2011 indica a possibilidade de
adoção de profundidades bastante elevadas, de
até 12 m de altura.
Em cada uma das seis condições operacionais teóricas, foram fixados valores para COV e concentração afluente de DBO. No caso da COV, foram
adotados valores entre 0,5 kgDBO.m-3.d-1 e 3,0
kgDBO.m-3.d-1 , sendo este último o valor máximo
recomendado pela Norma. Para a concentração
afluente de DBO à unidade de filtração, foram
adotados valores de 120 mg.L-1 ou 210 mg.L-1 .
Esses valores variam em função da unidade primária adotada no fluxograma completo e partindo-se de uma concentração média afluente à
ETE de 300 mgDBO.L-1. Esse é um valor típico em
esgotos domésticos, segundo Sperling (2005).
Assim, a utilização do reator UASB como pré-tratamento sugere uma eficiência de remoção de
matéria orgânica em torno de 60% considerando
apenas essa unidade (JORDÃO E PESSOA, 2017)
e consequentemente um afluente ao filtro com
DBO de 120 mg.L-1 . No caso da adoção do fluxograma convencional com decantador primário
(DP), sugere-se uma eficiência em torno de 30%
(JORDÃO E PESSOA, 2017), apresentando como
consequência um afluente ao filtro com DBO
de 210 mg.L-1 .
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Para cada uma dessas condições operacionais
teóricas, adotou-se para efeito de cálculo COV
variando entre 0,5 e 3,0 kgDBO.m-3.d-1 e DBO de
120 mg.L-1 ou 210 mg.L-1 , em função da tecnologia de tratamento precedente ao filtro, conforme
explicado anteriormente. Assim, as seis condições
operacionais teóricas foram determinadas conforme dados apresentados na Tabela 2. Ressaltase que os valores foram adotados simplesmente

para efeito de cálculo teórico, e dessa forma os
intervalos estão irregulares, já que se priorizaram
principalmente os limites máximos e mínimos.
Observa-se, assim, que no caso da adoção do decantador primário como unidade precedente ao
FBP, adotaram-se para cálculo teórico somente
os valores de 1,0 e 3,0 kgDBO.m-3.d-1 , já que essa
configuração (DP + FBP) encontra-se atualmente
em desuso para novos projetos.

Tabela 2 - Principais aspectos relacionados às diferentes condições operacionais teóricas de estudo
Condição operacional teórica

COV (kgDBO.m-3.d-1)

1
2
3
4
5
6

0,5
1,0
1,5
3,0
1,0
3,0

Concentração de DBO afluente
(mg.L-1)
120
120
120
120
210
210

Unidade de pré-tratamento
Reator UASB
Reator UASB
Reator UASB
Reator UASB
Decantador Primário
Decantador Primário

Legenda: COV - Carga Orgânica Volumétrica; DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio.

Por fim, para cada uma das condições operacionais teóricas, foram realizados dois cálculos.
No primeiro, adotou-se TAS no valor máximo
recomendado pela Norma (75 m3.m-2.d-1), com
o objetivo de calcular a profundidade para essa
situação. E, no segundo, a profundidade (H) foi
fixada também no valor máximo recomendado
pela Norma (12 m) com o objetivo de calcular
TAS nessa outra situação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 3 apresenta os parâmetros adotados
em cada uma das seis condições operacionais
teóricas e de maneira destacada (negrito), os resultados para TAS e H em cada uma das situações
impostas pela adoção daqueles parâmetros. Ressalta-se que os valores para TAS ou H tachados,
nas duas últimas colunas, encontram-se fora dos
limites estabelecidos pela NBR 12.209/2011.

Tabela 3 - Estimativas dos valores de TAS e H em diferentes condições operacionais teóricas para a operação do FBP

Dec.
primário
como prétratamento

Reator UASB como prétratamento

Condições Operacionais Teóricas
Cálculo 01
Cálculo 02
Cálculo 03
Cálculo 04
Cálculo 05
Cálculo 06

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

COV
(kgDBO.m-3.d-1)
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
3,0
3,0
1,0
1,0
3,0
3,0

DBO
(mg.L-1)
120
120
120
120
120
120
120
120
210
210
210
210

TAS
(m3.m-2.d-1)
75
50
75
100
75
150
75
300
75
57
75
171

H
(m)
18
12
9
12
6
12
3
12
16
12
5
12

Legenda: A - fixação de TAS no limite estabelecido pela NBR 12.209/2011(75 m3.m-2.d-1); B - fixação de H no limite estabelecido pela NBR 12.209/2011 (12 m);
COV - Carga Orgânica Volumétrica; DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio; TAS - Taxa de Aplicação Superficial; H - profundidade do meio suporte; valores
tachados estão fora do limite da NBR 12.209/2011.
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Percebe-se que no Cálculo 01, para alcançar a
mais elevada altura permitida para o meio suporte plástico, de 12 m, a TAS é de 50 m3.m-2.d-1,
pouco abaixo da faixa limite estabelecida pela
Norma, de 75 m3.m-2.d-1. No Cálculo 02 com
elevação da COV, de 0,5 kgDBO.m-3.d-1 para 1,0
kgDBO.m-3.d-1, alcança-se a TAS máxima com altura de meio suporte de 9 m. Nos Cálculos 03 e
04 a TAS máxima somente é alcançada com altura de meio suporte de 6 m e 3 m, respectivamente.
Assim, nessas duas últimas situações não se alcança a vantagem do dimensionamento de unidades
mais esbeltas ocupando menores áreas em função
de adoção de profundidades mais elevadas.
Chernicharo e Almeida (2011) estudaram diferentes configurações de sistemas do tipo UASBFBP com meio suporte sintético, considerando
variações em cargas aplicadas (orgânicas e hidráulicas), além de diferentes alturas de meio suporte. Os autores consideraram unidade profunda aquela operada com altura do meio suporte
de 4,2 m e, neste caso, as cargas impostas foram
de TAS = 15 m3.m-2.d-1 e COV = 0,3 kgDBO.m-3.d-1.
Assim, com esse valor imposto para TAS, a unidade operou com características de “Alta Carga”, de acordo com os parâmetros determinados
pela NBR 12.290/2011 e resumidos na Tabela 1
do presente texto. Entretanto, de acordo com a
mesma fonte, em se tratando da carga orgânica,
a unidade se aproximou mais de uma operação
de “Baixa Carga”. Para essas condições operacionais, as eficiências globais médias de remoção de
SST, DQO e DBO foram de respectivamente 82%,
89% e 90%. Observa-se, sem dúvida, elevado
desempenho global, entretanto não levando em
consideração as principais vantagens associadas ao meio suporte plástico. Ao se adotar 4,2 m
de profundidade de meio suporte, mesmo esta
sendo relativamente superior ao limite máximo
estabelecido para o meio em pedra (3 m), ainda
está bastante inferior aos 12 m estabelecidos
pela NBR 12.209/2011 como limite para o meio
plástico. Isso significa que não houve ganho sigRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 132-144 | Jan a Mar, 2021

nificativo em relação à área em adotar um meio
suporte sintético. Destaca-se, ainda, que os valores de TAS e COV adotados para este caso também se encontram bastante inferiores aos limites definidos para o filtro de alta taxa com meio
suporte plástico, demonstrando mais uma vez o
não alcance das principais vantagens associadas à adoção do meio suporte plástico. Conforme apresentado nos Cálculos 03 e 04 da Tabela
3, com profundidade de meio suporte variando
entre 3 e 6 m, seria possível alcançar COV de
1,5 kgDBO.m-3.d-1 e 3,0 kgDBO.m-3.d-1, respectivamente e TAS de 75 m3.m-2.d-1 para ambos os casos. Com desempenho mantido, talvez fosse possível uma redução significativa de área ocupada.
Variações entre taxas aplicadas aos FBP e profundidades de meio suporte plástico em sistemas compostos por UASB-FBP também foram
estudas por Rodriguez et al. (2011). Em 5 diferentes plantas com escala plena na Colômbia, as TAS estudadas foram de 30 m3.m-2.d-1,
49,8 m3.m-2.d-1, 43,4 m3.m-2.d-1, 53,1 m3.m-2.d-1
e 8,4 m3.m-2.d-1; e as profundidades de meio
suporte foram de 4,0 m, 4,6 m, 4,16 m, 3,0 m e
4,3 m. Ressalta-se que exceto a última, todas as
TAS aplicadas caracterizam unidades de “Alta
Carga”, bem como todas as profundidades acima
de 3,0 m, de acordo com os parâmetros definidos
pela NBR 12.209/2011 e resumidos na Tabela 1
do presente texto. Em relação às 5 plantas, os
autores não apresentaram resultados individuais; entretanto as eficiências médias globais das
5 ETEs juntas, para SST, DQO e DBO, foram de
respectivamente 81%, 81% e 80%. Neste trabalho, com adoção de taxas de aplicação superficial
consideravelmente superiores àquela adotada
por Chernicharo e Almeida (2011), observou-se
desempenho global inferior. Ainda, em comparação com os resultados teóricos apresentados na
Tabela 3, observa-se também uma relação entre
taxa de aplicação superficial e profundidade do
meio suporte. Entretanto, essa não é linear, talvez em função de diferentes cargas orgânicas
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volumétricas aplicadas, por se tratar de unidades
operando em escala real. Com os cálculos teóricos apresentados na Tabela 3, em função da Eq.
3, pode-se observar claramente a relação entre
as variáveis de dimensionamento do FBP. Neste
caso, com a manutenção da carga orgânica volumétrica, deveria se esperar uma relação diretamente proporcional entre taxa de aplicação
superficial e profundidade do meio suporte.
No Cálculo 05, onde se tem uma maior carga orgânica afluente em função da unidade primária
de tratamento ser menos eficiente para remoção de matéria orgânica, alcança-se a mais elevada altura de meio suporte, de 12 m, com TAS
de 57 m3.m-2.d-1. Porém isso acontece em função
de uma COV reduzida. Quando se eleva a COV
para o limite permitido pela Norma, de
3,0 kgDBO.m-3.d-1, conforme situação apresentada no cálculo 06, a altura encontrada para a maior
TAS possível é de 5 m.
Para a configuração DP + FBP, não foi avaliada
a COV = 0,5 kgDBO.m-3.d-1 nem a COV =
1,5 kgDBO.m-3.d-1, estudadas na configuração
UASB + FBP. Sabe-se que atualmente os projetos mais recentes que adotam FBP em seus
fluxogramas raramente utilizam DP como unidade precedente, e sim o Reator UASB. Assim,
para o fluxograma UASB + FBP, estudaram-se
taxas intermediárias às limites, com o objetivo
de observar o comportamento dos parâmetros
de dimensionamento (COV, TAS e H) nos cálculos operacionais teóricos. De qualquer maneira,
para a configuração UASB + FBP, adotando-se
a menor COV (0,5 kgDBO.m-3.d-1) e a maior TAS
(75 m3.m-2.d-1), a profundidade já se apresentou
bastante superior àquela máxima definida pela
NBR 12209/2011 (12 m). Assim, de acordo com
a Eq. 3, no caso da configuração DP + FBP, essa
profundidade seria ainda maior para a mesma
condição operacional teórica. E, ao se fixar a profundidade máxima de 12 m para a configuração
DP + FBP, a TAS seria bastante inferior àquela
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encontrada para a configuração UASB + FBP na
mesma condição operacional teórica.
Percebe-se, assim, certa dificuldade em obter
uma grande vantagem da aplicação do meio suporte plástico, que é a ocupação de áreas reduzidas em função da adoção de profundidade e TAS
mais elevadas.
O sistema UASB-FBP operado por Fonseca et al.
(2009) alcançou intervalos médios de eficiências
de remoção de SST, DQO e DBO de 96 a 98%, 82 a
91% e 89 a 91%, respectivamente. Esses intervalos são referentes às diferentes condições operacionais aplicadas à unidade, com TAS variando
de 5 a 20 m3.m-2.d-1, em filtros preenchidos com
meio suporte plástico e altura útil de 3 m. Nesta
pesquisa, os autores afirmam, por meio de testes
estatísticos de variância do tipo Kruskal-Wallis,
que os desempenhos não apresentaram diferenças significativas para as variações impostas
ao sistema e, dessa forma, diferentes taxas impostas não afetaram o desempenho da unidade.
Essa conclusão de Fonseca et al. (2009) corrobora a vantagem de aplicar taxas mais elevadas nos
filtros preenchidos com meio suporte plástico
com o objetivo de alcançar menores áreas ocupadas, garantindo bom desempenho. É importante destacar que de acordo com a Tabela 1, que
resume parâmetros de dimensionamento definidos na NBR 12.209/2011, a unidade operada
por Fonseca et al. (2009) esteve submetida, para
meio suporte plástico, tanto à carga hidráulica
considerada baixa (< 10 m3.m-2.d-1) como à carga
hidráulica considerada alta (>10 m3.m-2.d-1).
A possibilidade de aplicação de COV mais elevada também é considerada a principal vantagem
do FBP com meio suporte plástico, porém ao
elevá-la a valores próximos ao limite estabelecido pela Norma observa-se uma necessidade de
redução na altura do meio suporte para se adequar a TAS ao limite superior indicado pela NBR
12.209/2011.
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Todos os cenários apresentados na Tabela 3 trabalham com TAS no limite superior estabelecido
pela Norma. Cabe ressaltar o risco associado à
operação da ETE com valores de TAS próximos ao
limite permitido. Tal situação torna o FBP mais
vulnerável a variações rotineiras de vazão e carga orgânica aplicada, podendo comprometer seu
funcionamento e, consequentemente, a eficiência do tratamento. Nos cenários apresentados
é possível então reduzir a TAS, reduzindo ainda
mais a altura do meio suporte. Observa-se nos
resultados apresentados por outros pesquisadores (CHERNICHARO E ALMEIDA, 2011; FONSECA
et al., 2009; RODRIGUEZ et al., 2011) que em geral não são adotados valores de TAS, COV e profundidade próximos aos valores limites estabelecidos pela NBR 12.209/2011, nem mesmo para
as unidades que adotam meio suporte plástico.
Conforme já mencionado, para meio suporte
plástico, a NBR 12.209/2011 recomenda TAS variando entre 10 m3.m-2.d-1 e 75 m3.m-2.d-1, COV
inferior a 3,0 kgDBO.m-3.d-1 e profundidade do
meio suporte inferior a 12 m. Chernicharo e Almeida (2011) adotaram valores para TAS, COV e
H bastante inferiores aos limites estabelecidos
pela Norma. No caso da TAS, esse valor foi 5 vezes
inferior; para COV, 10 vezes menor; e para H, adotou-se valor de aproximadamente 3 vezes menor. Já Rodriguez et al. (2011) adotaram valores
de TAS mais próximos do limite, entretanto não
superiores a 50 m3.m-2.d-1, com profundidade de
meio suporte em torno de 4 m. Por fim, Fonseca
et al. (2009) adotaram valores para TAS máxima e
profundidade de meio suporte bastante inferiores aos limites indicados pela NBR 12.209/2001.
Alguns pesquisadores operaram sistemas de FBP
com alta carga de acordo com todos os parâmetros definidos pela NBR 12.209/2011 (TAS, COV
e H). Pontes e Chernicharo (2006) operaram um
sistema de UASB seguido de FBP com preenchimento em polipropileno, TAS de 25,1 m3.m-2.d-1,
COV de 2,0 kgDBO.m-3.d-1 e H de 4,2 m alcanRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 132-144 | Jan a Mar, 2021

çando eficiência global de remoção de SST,
DQO e DBO de 88, 91 e 83%, respectivamente.
Já Santos et al. (2005) operaram FBP com profundidade de 3,0 m, com cargas bastante elevadas, (TAS < 80 m3.m-2.d-1 e COV < 2,1 kgDBO.m-3 -1
.d ) e concluíram que a aplicação de TAS =
65 m3.m-2.d-1 e COV = 1,5 kgDBO.m-3.d-1 permite
a obtenção de efluente com qualidade satisfatória, com concentrações de DBO e SST inferiores
a 60 mg/L. USEPA (1991) reportou um FBP operando com COV de 1,19 kgDBO.m-3.d-1, TAS de
42,7 m3.m-2.d-1 e altura de 9,8 m após decantador primário com DBO afluente de 122 mg/L,
chegando a uma remoção de 59 % de DBO.
Assim, é possível observar que a aplicação de cargas hidráulicas e orgânicas elevadas (dentro dos
intervalos estabelecidos pela NBR 12.209/2011)
sugerem bons desempenhos para a remoção de
matéria orgânica para ambas as variáveis (COV e
TAS), com ocupação de áreas reduzidas.
Por fim, ao se fixar a COV no valor máximo permitido pela Norma (3,0 kgDBO.m-3.d-1), com a utilização do reator UASB como tratamento primário avançado, a profundidade não passa de 3 m.
Neste caso, questiona-se inclusive a utilização
do meio suporte plástico em detrimento do meio
em pedra, que tem custo mais reduzido e ocuparia área similar. Não obstante, deve-se atentar
para aspectos construtivos referentes aos dois
materiais de preenchimento. O meio suporte em
pedra demanda estrutura de sustentação mais
robusta com um fundo falso que deve suportar todo o peso do material de preenchimento
e, além disso, as interveniências decorrentes da
manutenção e reparo de tais estruturas podem
ser mais onerosas. É importante, ainda, discutir a
área superficial específica do meio suporte plástico, que é consideravelmente superior à do meio
suporte em pedra (JORDÃO E PESSÔA, 2017). Por
esse motivo, os filtros preenchidos com meio suporte plástico são capazes de manter uma maior
densidade de microrganismos por unidade de
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área, garantindo maior taxa de degradação de
matéria orgânica.
Destaca-se ainda o trabalho desenvolvido por
Borba et al. (2017), que teve o objetivo de comparar dois métodos de dimensionamento de filtros biológicos percoladores com meio suporte
plástico precedidos por reatores UASB, a saber:
i) o método adotado no Brasil já amplamente
discutido neste artigo; e ii) o método DWA 2016,
desenvolvido pela Deutsch Vereinigungfür Wasserwirtschaft, Abwasserund Abfall (Associação
Alemã para Gerenciamento de Água, Águas Residuárias e Resíduos). Este último é um método
otimizado, não apenas para a realidade alemã,
mas sim para diferentes regiões climáticas, que
consiste na adequação de equações e no cálculo
da degradação da matéria orgânica e de nitrogênio amoniacal, por segmento de altura do meio
suporte. Segundo os autores, o método torna o
cálculo mais preciso para cada região do planeta.
Para o exemplo de dimensionamento adotado no
estudo, foi possível observar uma redução no volume de 11% em relação aos dois métodos estudados. Dessa forma, os autores afirmam que essa
maior precisão se dá principalmente em função
dos diferentes estágios de degradação da matéria orgânica, por populações microbianas distintas, que se estabelecem ao longo da profundidade da unidade.

los elevados valores de TAS obtidos pela imposição do valor de COV, que deve ser superior a
1,0 kgDBO.m-3.d-1. Para esse valor, a máxima
profundidade atingível foi de apenas 9,0 m. Somente foi possível a obtenção de uma altura
igual a 12 m com valor de TAS abaixo do limite
da Norma, utilizando um valor muito baixo para
COV (0,5 kgDBO.m-3.d-1). Ainda, adotando-se os
limites superiores de TAS e COV normatizados, a
profundidade máxima alcançada foi de 3m, que
é o limite superior para o meio suporte em pedra.
Contudo, percebe-se que a adoção de profundidades elevadas, que consiste em uma das vantagens
do FBP com meio suporte em plástico, quando
comparada ao preenchimento do meio suporte de
pedra, é inviabilizada. Tal fato decorre da dificuldade do atendimento concomitante dos parâmetros previstos da NBR 12.209/2011. Não obstante,
deve-se atentar às outras vantagens do FBP, como
a possibilidade de estruturas de sustentação menos robustas e facilidade de manutenção.
Ressalta-se ainda que a utilização de valores
demasiadamente elevados de COV pode levar a
problemas operacionais. Dessa forma, entendese que os FBP de alta carga devem ser dimensionados com meio suporte plástico prevendo alturas máximas entre 5,0 e 6,0 m, levando a taxas de
dimensionamento mais seguras.

4 CONCLUSÕES
O trabalho apresentou uma discussão teórica
sobre os parâmetros envolvidos no dimensionamento do FBP. Entretanto, há que se ressaltar
que não se esgotaram as possibilidades de combinações entre os valores adotados para as variáveis elencadas no presente estudo (COV, TAS e H).
Considerando o FBP precedido pelo Reator UASB,
configuração cada vez mais utilizada no Brasil,
pôde-se concluir que o limite de altura permitido pela Norma, de 12 m, torna-se inviável pe142

Sendo assim, conclui-se que a simples adoção de
uma profundidade com vistas à elevação ou redução do volume de meio suporte para adequação de área deve ser avaliada com cautela, uma
vez que o não atendimento dos valores máximos/
mínimos de TAS e COV preconizados na norma
comprometem a eficiência do tratamento.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
Este trabalho avalia a influência das cascas de abacaxi e da gordura animal como substratos para a produção
de biossurfactantes por Serratia marcescens UCP 1549, de acordo com o planejamento fatorial 22. As variáveis medidas foram emulsificação e tensão superficial utilizando os substratos hidrofóbicos óleo pós-fritura,
óleo de milho e óleo de girassol. O melhor resultado obtido para índice de emulsificação e tensão superficial,
respectivamente, foi de 100% na condição fermentada por 96 h e 27,7 mN/m na condição fermentada por
48 h. Com a melhor condição representada pelo resultado da redução da tensão superficial foi produzido 1 L do
meio para a sua extração. Os resultados demonstram boa capacidade de S. marcescens UCP 1549 para produzir
biossurfactante com propriedades para aplicações na descontaminação ambiental de petróleo e derivados.
Palavras-chave: Índice de emulsificação. Tensão superficial. Extração.
Abstract
The present work evaluates the influence of pineapple pees and animal fat as substrates for biosurfactants production by Serratia marcescens UCP 1549, in a 22 factorial design. The measured variables were emulsification and
surface tension using the hydrophobic substrates post-frying oil, corn oil and sunflower oil. The best result obtained
for emulsification index and surface tension, respectively, was 100% in the fermented condition for 96 h and 27.7
mN / m in the fermented condition for 48 h. With the best condition represented by the result of the reduction of
the surface tension, 1 L of the medium was produced for its extraction. The results demonstrate good ability of
S. marcescens UCP 1549 to produce biosurfactant with properties to apply to environmental decontamination of
petroleum and derivatives.
Keywords: Emulsification index. Surface tension. Extraction.
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1 INTRODUÇÃO
Os constantes acidentes ambientais envolvendo derramamentos de petróleo e seus derivados vêm desencadeando a preocupação com
o desenvolvimento de técnicas que objetivam
a descontaminação das regiões impactadas
(LAWNICZAK, MARECIK, CHRZANOWSK, 2013).
Os hidrocarbonetos são descritos como potenciais extremamente poluentes, tóxicos, cancerígenos e mutagênicos para humanos, além de
apresentarem uma complexa remoção do meio
ambiente, pois eles se ligam a diferentes matrizes devido à sua propriedade hidrofóbica. A
contaminação da água e do solo por hidrocarbonetos aromáticos vem aumentando devido à
sua utilização em vários segmentos industriais e
os métodos de remediação para esses ambientes contaminados são baseados em atividades
química, física ou biológica, a exemplo da utilização de surfactes químicos que estão disponíveis comercialmente, sendo estes derivados do
petróleo. (MORAIS et al., 2015).
Atualmente, os surfactantes são comercializados quase exclusivamente sintéticos e são sintetizados por matérias-primas não renováveis,
principalmente os derivados do petróleo. Alguns
exemplos de surfactantes usados comercialmente incluem ésteres sulfatados ou sulfatos de ácidos graxos (aniônicos) e sais de amônio quaternário (catiônioco) (NITSCHKE e PASTORE, 2002).
A presença de surfactantes nos corpos hídricos
acarreta a formação de uma espuma na superfície da água, diminuindo, assim, a penetração
dos raios solares, reduzindo a solubilidade do
oxigênio devido a compostos químicos presentes
em sua composição, os quais na maioria liberam
toxinas cancerígenas no meio ambiente (REDDY
et al., 2012). Um exemplo da formulação de alguns surfactantes produzidos são sais contendo
o grupo fosfato, como o tripolifosfato de sódio.
O fosfato, presente no efluente devido ao uso
desses detergentes, é utilizado como nutriente
146

pela vegetação aquática superficial, favorecendo a eutrofização no meio (OLKOWSKA, RUMAN,
POLKOWSKA, 2014).
Considerando a crescente preocupação ambiental e econômica, a substituição dos surfactantes
químicos pelos biológicos torna-se de grande interesse devido às características de baixa toxidade, biodegradabilidade e síntese a partir de fontes renováveis e de baixo custo, fatores esses que
os caracterizam como compostos reconhecidamente seguros e que apresentam, então, menor
impacto ambiental (CAMPOS-TAKAKI, SARUBBO,
ALBUQUERQUE, 2010).
Os biossurfactantes, semelhantes aos surfactantes sintéticos, apresentam em sua molécula
uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica.
São surfactantes produzidos principalmente por
microrganismos que possuem a função biológica de obter o acesso a substratos hidrofóbicos,
aumentando sua disponibilidade de nutrientes
para os microrganismos produtores, e exposição a bactérias, favorecendo a biodegradação de
hidrocarbonetos. Uma das características mais
importantes do biossurfactante produzido é a
sua capacidade para emulsionar hidrocarbonetos em solução, produzindo agentes tensoativos
que podem causar a dispersão de hidrocarbonetos em emulsões de água em micro gotas ou
micelas (a concentração mínima na qual se inicia
a formação de micelas chama-se concentração
micelar crítica), ou seja, possuem atividade superficial, reduzindo assim a tensão superficial e
interfacial entre gases, líquidos e sólidos e, consequentemente, permitindo que essas fases se
misturem e interajam mais facilmente (IBRAHIM
et al., 2013).
Os biossurfactantes são estáveis, mesmo em
condições extremas, em uma ampla gama de pH,
temperatura e salinidade, e sua produção é afetada por vários fatores que dependem do microrganismo utilizado, meio (fonte de Carbono, NiRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 145-154 | Jan a Mar, 2021
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trogênio e salinidade) e condições operacionais
(pH, temperatura e velocidade de agitação).
Serratia marcescens tem sido relatada como um
microrganismo promissor na biodegradação de
petróleo e derivados em processos de descontaminação ambiental (OKORO et al., 2012; IBRAHIM
et al., 2013). A ampliação da escala de produção
de biossurfactante por Serratia marcescens, nas
condições otimizadas, representa considerável
contribuição à saúde pública e ao meio ambiente,
tendo em vista a persistência e a toxicidade dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos derivados do petróleo, em especial o óleo diesel.
O grande problema na produção dos biossurfactantes é o custo envolvido no processo. As principais razões para esse fato estão relacionadas
à baixa produtividade das linhagens e à necessidade de uso de substratos caros, sendo a fonte
de carbono, como os alcanos, responsável por
parte considerável desses custos. As fontes mais
exploradas para a extração dos biossurfactantes
são matérias-primas renováveis, proteínas e sais
minerais industrializados (LI et al., 2016).
Como consequência, são realizadas diversas pesquisas avaliando subprodutos e rejeitos agroindustriais como fontes nutricionais alternativas,
tornando-se uma estratégia atraente e de baixo
custo e possibilitando a minimização dos problemas ambientais causados pelo descarte sem o
tratamento prévio e tornando estes bioprodutos
economicamente competitivos (BERGER et al.,
2014). O uso de resíduos agroindustriais como
meio de cultura é uma alternativa para reduzir
os custos de produção para ampliação das possibilidades de aplicação, uma vez que a matériaprima representa 30% de custos totais em um
processo biotecnológico (BARROS et al., 2007).
Os resíduos de várias frutas, legumes e hortaliças
são, na maioria das vezes, desprezados pelas indústrias. Atualmente, esses resíduos estão sendo utilizados como fonte alternativa de nutrienRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 145-154 | Jan a Mar, 2021

tes para a produção de biopolímeros. O abacaxi
destaca-se por seu valor energético, devido à
sua alta composição de açúcares e valor nutritivo pela presença de sais minerais e vitaminas. A
gordura animal e o sebo podem ser obtidos em
grandes quantidades nas indústrias de processamento de carne. Essas gorduras têm perdido a
maior parte do mercado para os óleos vegetais
devido ao menor dano provocado por estes últimos à saúde (MANEERAT, 2005).
Será explorado neste trabalho o potencial dos resíduos sólidos, como cascas de abacaxi, e rejeitos
de gordura animal, objetivando alcançar um correto balanço nutricional entre fonte de carbono e
nitrogênio na produção de biossurfactante pela
bactéria Serratia marcescens UCP 1549, utilizando como substrato gordura animal e óleos vegetais pós-fritura. Além disso, tal processo se torna
uma estratégia atraente e de baixo custo para a
produção desse metabólito secundário por promover a minimização dos problemas ambientais
causados por esses rejeitos.

2 OBJETIVO
O presente trabalho teve como objetivo produzir
um biossurfactante com potencial de aplicação
na descontaminação ambiental de petróleo e
derivados com baixo custo.

3 METODOLOGIA
3.1 Planejamento fatorial Delineamento
Composto Central (DCC)
O experimento foi realizado com o planejamento
experimental Delineamento Composto Central
(DCC) do tipo 22, sendo realizado de acordo com
as condições estabelecidas na Tabela 1 com o
objetivo de avaliar a influência das variáveis independentes casca de abacaxi e gordura animal
sobre a variável resposta tensão superficial e índice de emulsificação.
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Tabela 1 - Matriz codificada do planejamento
fatorial DCC 22
Condições

Casca de abacaxi

Gordura animal

1
2
3
4
5
6
7
8

-1
1
-1
1
0
0
0
0

-1
1
1
-1
0
0
0
0

óleo girassol, óleo pós-fritura e óleo de milho
para cada condição produzida. Foi determinado pela adição de 2,0 mL dos substratos testados em 2,0 mL do sobrenadante, misturando-se
em vórtex por 2 min e deixando em repouso por
24 h. O índice foi calculado como porcentagem da
altura da camada emulsificada (cm) dividida pela
altura total da coluna do líquido (cm) (COOPER E
GOLDENBERG, 1987).

Fatores (%): Casca de Abacaxi: -1 (5 g), 1 (7 g); 0 (6 g); Gordura animal: -1
(2 g), 1 (6 g); 0 (4 g).

3.4 Dispersão do óleo de motor queimado
A produção do biossurfactante foi realizada por fermentação com frascos de 100 mL do meio, misturando os fatores de acordo com o planejamento experimental. As variáveis casca de abacaxi e gordura
animal foram cortadas em pedaços com tamanhos
aproximados de 1 cm2 para a uniformização do processo. Os frascos foram mantidos sob agitação orbital por um período de 48 h, 72 h, 96 h e 120 h. Alíquotas foram retiradas até o final da fermentação.
As células foram separadas do líquido metabólico
por centrifugação a 10.000 g por 15 min, a 10ºC,
com posterior filtração em Millipore de 0,45 µm para
separação total das células. O líquido metabólico livre de células foi utilizado para as determinações de
tensão superficial e índice de emulsificação.
3.2 Tensão Superficial
A tensão superficial do líquido metabólico livre de
células contendo o biossurfactante foi medido em
um tensiômetro automático (modelo Sigma 70KSV Ltda., Finland), utilizando o anel de DU NUOY,
por meio de sua imersão no líquido, registrandose a força requerida para retirá-lo através da interface ar-líquido (KUYUKINA, et al., 2001).
3.3 Índice de Emulsificação
A determinação do índice de emulsificação foi realizada durante 24 horas (E24) em todas as condições do planejamento experimental utilizando
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Seguindo a metodologia descrita por Youssef et al.
(2004), o teste foi realizado utilizando uma placa de Petri com 140mm de diâmetro com 5 mL
de água mais 15µL do óleo de motor queimado.
O volume de 10µL do líquido metabólico livre de
células (da melhor condição apresentada - condição 1, 48h) foi adicionado na superfície do óleo e
a formação de uma zona clara indicou o tamanho
da zona de dispersão, a qual foi medida em mm.
3.5 Isolamento e Extração do biossurfactante
O biossurfactante produzido na melhor condição
selecionada do planejamento fatorial, com 48
horas de cultivo da S. marcescens UCP 1549 devido à menor tensão superficial, após ter passado
por testes de estabilidade frente a pH e força iônica, foi extraído a partir do líquido metabólico
livre de células submetido ao processo de extração de acordo com a metodologia descrita por
Nitschke e Pastore (2002).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Tensão superficial
Após o procedimento de produção do biossurfactante, foi medida a Tensão Superficial das
condições produzidas. A Tabela 2 apresenta os
resultados das condições fermentadas em modo
cinético da bactéria Serratia marcescens UCP
1549 em 48 h, 72 h, 96 h e 120 h.
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Tabela 2 - Resultados da Tensão Superficial (TS) da fermentação em modo cinético da Serratia marcescens
UCP 1549 em 48h, 72h, 96h e 120h
Condições
1
2
3
4
5
6
7
8

Casca de abacaxi
-1
1
-1
1
0
0
0
0

Gordura animal
-1
1
1
-1
0
0
0
0

T S (mN/m)- 48h
27,70
29,46
34,78
33,53
39,01
40,32
39,78
39,65

T S (mN/m)- 72h
41,38
29,46
36,75
47,66
40,13
40,06
37,83
36,40

T S (mN/m) - 96h
27,90
36,50
36,00
31,23
38,50
37,30
38,20
38,40

T S (mN/m)- 120h
31,53
29,52
30,55
28,00
36,98
30,29
34,25
36,30

Fatores (%): Casca de Abacaxi: -1 (5 g), 1 (7 g); 0 (6 g); Gordura animal: -1 (2 g), 1 (6 g); 0 (4 g).

O melhor resultado apresentado para tensão superficial foi a condição 1, a qual continha 5 gramas
de casca de abacaxi e 2 gramas de gordura animal
fermentados por 48 horas com 27,7 mN/m.

de abacaxi e gordura animal), foi feito o Diagra-

Com a finalidade de obter uma análise mais detalhada da eficiência na redução da tensão superficial por meio da interação das variáveis (casca

Tensão Superficial. A Fig. 1 apresenta o Diagra-

ma de Pareto realizado pelo pacote computacional “STATISTICA” versão 10, sendo considerada a
condição 1, que apresentou melhor resultado de
ma de Pareto para a cinética 155rpm na produção do biossurfactante em 48, 72, 96 e 120h.

(A)

(B)
-10,3585

1by 2

(1)Casca de Abacaxi

,4737955

-6,28207

1by 2

2,796322

(2)Gord Animal

(1)Casca de Abacaxi

(2)Gord Animal

-3,73402

-,277919

p=,05

p=,05

Ef eito Padronizado

(C)

Ef eito Padronizado

(D)
(1)Casca de Abacaxi
12,91712

(2)Gord Animal

4,208335

(1)Casca de Abacaxi

1by 2

1by 2

(2)Gord Animal

-3,29546

-,948704

,6064395

,2807898

p=,05

p=,05
Ef eito Padronizado

Ef eito Padronizado

Figura 1 - Diagrama de Pareto para avaliação da Tensão Superficial na produção de biossurfactante utilizando Serratia
marcescens UCP 1549, a 155rpm, 28°C, em 48h (A), 72h (B), 96h (C) e 120h (D)
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De acordo com as Fig. 1 (A) e 1 (B), as interações
entre a casca de abacaxi e a gordura animal foram significativas estatisticamente e contribuíram positivamente para a redução da tensão
superficial. Entretanto, o efeito da variável independente casca de abacaxi foi estatisticamente
representativa, mas contribuiu negativamente
para a redução da tensão superficial com as condições estabelecidas pelo planejamento fatorial
de 22 sobre a variável resposta tensão superficial,
após 48 horas de cultivo a 28º C e 155 rpm com
nível de confiança de 95%.
Na Fig. 1 (C), as interações entre a casca de abacaxi e a gordura animal foram significativas estatisticamente e contribuíram positivamente para
a redução da tensão superficial, assim como o
efeito das variáveis independentes gordura animal e casca de abacaxi.
Para a Fig. 1 (D), as interações entre a casca de
abacaxi e a gordura animal não foram significativas estatisticamente e contribuíram nega-

tivamente para a redução da tensão superficial,
assim como o efeito das variáveis independentes
gordura animal e casca de abacaxi. Portanto, na
cinética de 120h a redução da tensão superficial
não obteve um resultado satisfatório, uma vez
que a interação dos substratos analisados não
apresentou resultados significativos.
4.2 Índice de Emulsificação
O índice de emulsificação avaliado refere-se ao
valor quantitativo da emulsão produzida pelo
biossurfactante presente no líquido metabólico, e
quanto maior esse valor, mais estável será a emulsão formada. As análises de índice de emulsificação, de acordo com o planejamento estatístico,
foram representadas a partir de gráficos comparativos entre os diferentes tipos de óleo (pós-fritura, girassol e milho) e tempos de rotação. A Fig.
2 mostra o comparativo dos Índices de Emulsificação para as condições do modo cinético de 48h,
72h, 96h e 120h a 28°C, modo cinético.

Figura 2 - Comparativo dos Índice de Emulsificação em 48h (A), em 72h (B), em 96h (C), em 120h (D)
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A capacidade de emulsificação foi mais bem observada na condição 3 apresentada na Fig. 2 (C),
que continha 5 gramas de casca de abacaxi e 6
gramas de gordura animal, fermentada por 96
horas utilizando o óleo pós-fritura e óleo girassol, com uma emulsão de 100%. Concomitantemente, obteve-se o mesmo resultado para as
condições 7 e 8 da Fig. 2 (B), fermentadas por 72
horas, utilizando o óleo de milho e óleo pós- fritura, respectivamente.

seja, condição que contém 5 gramas de casca de
abacaxi e 2 gramas de gordura animal fermentados por 48 horas, devido à menor tensão superficial, foi extraído de 1L do líquido metabólico livre
de células, seguido de filtração em membrana de
millipore e acidificado com uma solução de HCl
5N até atingir o pH 2,0.
Colocou-se então para descansar por 16 h e centrifugou-se o sistema, descartando o sobrenadante e recolhendo o precipitado para ficar na

4.3 Teste de dispersão
A capacidade de dispersão ou agregação de
manchas de petróleo foi simulada no laboratório,
contaminando-se amostras de água com óleo de
motor queimado. Para esse teste foi utilizada a
melhor condição selecionada do planejamento
experimental, ou seja, condição que contém 5
gramas de casca de abacaxi e 2 gramas de gordura animal fermentados por 48 horas, devido à
menor tensão superficial. O resultado foi observado visualmente como apresentado na Fig. 3,
mostrando uma zona clara espessa com 100,8
mm de dispersão.

estufa por aproximadamente 24 h, a uma temperatura de 37 ºC. A Fig. 4 representa o resultado
desse isolamento e extração.

Fig. 4 - Pó extraído do Biossurfactante utilizando
Serratia marcescens UCP 1549

5 DISCUSSÃO
5.1 Análise da variável Tensão Superficial
Entre as condições analisadas, a que apresentou o melhor resultado para tensão superficial,
Figura 3 - Teste de dispersão do Biossurfactante com
óleo de motor queimado

de acordo com os dados apresentados na Tabela 2, foi a condição 1 que continha 5 gramas de
casca de abacaxi e 2 gramas de gordura animal

4.4 Extração do Biossurfactante
O biossurfactante produzido na melhor condição
selecionada do planejamento experimental, ou
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 145-154 | Jan a Mar, 2021

fermentados por 48 horas com 27,7 mN/m. Esse
resultado exibiu uma grande atividade superficial, propriedade esta que o caracteriza como um
bom tensoativo.
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Alves et al. (2014) utilizando a Serratia marcescens UCP 1549 com o mesmo meio de cultivo das
condições analisadas, obteve o melhor resultado
de tensão superficial com o valor de 33,0 mN/m.
De acordo com o Diagrama de Pareto feito para
as condições obtidas, as interações entre a casca de abacaxi e a gordura animal foram significativas estatisticamente e contribuíram positivamente para a redução da tensão superficial.
Os resultados mais satisfatórios foram para as
condições com rotação de 155 rpm em 96 horas, uma vez que tanto o efeito das variáveis independentes gordura animal e casca de abacaxi
como a interação entre elas foram significativas
estatisticamente e contribuíram positivamente
para a redução da tensão superficial.
De acordo com Nistchke e Pastore (2002), os
biossurfactantes são mais eficientes e efetivos
com relação à atividade superficial e interfacial
do que os surfactantes convencionais (detergentes aniônicos sulfatados), pois produzem menor
tensão superficial com menores concentrações
de produto ativo. Como exemplo, o dodecilsulfato de sódio (SDS) usualmente apresenta
concentração micelar crítica em torno de 20232890 mg/L e redução da tensão superficial de 72
mN/m para 37 mN/m, enquanto alguns biossurfactantes apresentam valores de tensão superficial em torno de 26-29 mN/m e de concentração
micelar crítica 50-200 mg/L, como corroborado
também pelos resultados obtidos neste trabalho.
5.2 Análise da variável Índice de Emulsificação
A capacidade de emulsificação foi mais bem observada na condição 3 apresentada na Fig. 2 (C),
que continha 5 gramas de casca de abacaxi e 6g
de gordura animal, fermentados por 96 horas
utilizando o óleo pós-fritura e óleo girassol, com
uma emulsão de 100%. Na análise dos resultados
de todas as condições referentes à emulsificação
do óleo de girassol neste trabalho, observou-se
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que a efetividade dos biossurfactantes foi baixa
quando comparada com a efetividade de emulsão formada pelos óleos pós-fritura e milho.
Martins (2017) obteve uma produção eficiente
de biossurfactante utilizando o microrganismo
Corynebacterium aquaticum e peixe e resíduos de
bagaço como fonte de carbono. A tensão superficial obtida para esses tratamentos foi de 27,8
e 33,9 mN /m e a capacidade de emulsão foi de
87,6 e 61,6%, respectivamente.
Desta forma, é possível observar que o biossurfactante produzido com o microrganismo Serratia marcescens teve um resultado satisfatório
quanto aos resultados apresentados de índice
de emulsificação. Lopes (2014) constatou que o
biossurfactante produzido na sua pesquisa apresentou maiores valores de emulsificação para o
hidrocarboneto estudado, o óleo lubrificante automotivo, em relação ao detergente químico.
5.3 Análise do teste de dispersão
A formação da zona clara na Fig. 3 indicou o tamanho da zona de dispersão, a qual foi medida
por uma régua com um resultado de 100,8 mm,
apresentando assim uma dispersão do óleo de
motor queimado de 72% na água. Portanto, pôde-se observar que o experimento apresentou
uma excelente dispersão e uma boa estabilidade
durante o processo.
Carvalho (2012) estudou 66 isolados bacterianos quanto à produção de biossurfactantes e,
para tanto, utilizou a metodologia da dispersão
do óleo, utilizando 100 µl de óleo diesel, para
identificar as bactérias mais promissoras. Como
resultado, encontrou que todas as linhagens
apresentaram a produção de algum halo de dispersão, mas apenas 17 (equivalente a 25%) foram capazes de gerar halos com o diâmetro total
da placa de Petri, indicando assim a produção do
biossurfactante. Portanto, ele também obteve
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um resultado satisfatório utilizando microrganismos diferentes.
5.4 Extração do Biossurfactante
O pó extraído, representado na Fig. 4, apresentou +0,8677g/L, representando a quantidade de
biossurfactante desidratado obtido em 1L do líquido metabólico. Segundo o trabalho de Alves
et al. (2017), durante o cultivo submerso do microrganismo P. sajor-caju obteve-se 0,70 ± 0,03
g/L de biossurfactante desidratado para o experimento utilizando óleo de soja comercial e 0,63
± 0,04 g/L para o experimento utilizando óleo de
soja residual de fritura.

6 CONCLUSÕES
Os biossurfactantes podem ser sintetizados utilizando procedimentos e substratos relativamente
simples e com menor custo a partir de substratos
renováveis. Pode-se concluir então que a eficiência do biopolímero produzido por S. marcescens
UCP 1549 foi de boa qualidade, uma vez que,
utilizando resíduos agroindustriais como casca
de abacaxi e gordura animal, os quais são considerados rejeitos pela maioria das indústrias,
obtiveram-se resultados satisfatórios para a
produção do biossurfactante. O biossurfactante produzido na melhor condição selecionada
do planejamento experimental (condição com 5
gramas de casca de abacaxi e 2 gramas de gordura animal fermentados por 48 horas), devido à
menor tensão superficial, apresentou um resultado de 27,7 mN/m. Este mostrou um ótimo potencial de metabolização dos rejeitos industriais
como fonte de Carbono e Nitrogênio para seu
crescimento, gerando assim, insumos com alto
valor biotecnológico.
Portanto, pode-se comprovar a capacidade de
emulsificação do biossurfactante produzido pela
bactéria Serratia marcescens UCP 1549, uma vez
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que esse foi capaz de formar emulsões entre
duas fases fluidas que apresentavam diferentes graus de polaridade, chegando a apresentar
100% de emulsão. O biossurfactante produzido
tem potencial de aplicação na descontaminação
ambiental de petróleo e derivados com um baixo custo, uma vez que um fator responsável pela
diminuição desse custo seria a necessidade de
concentrações inferiores de biossurfactante em
relação ao surfactante químico para atingir os
resultados esperados.
Ainda como vantagem em potencial desses
produtos estaria a substituição ou redução da
quantidade utilizada de produtos sintéticos não
biodegradáveis ou pouco biodegradáveis por
produtos de origem natural, obtidos por meio
do cultivo de microrganismos em substratos renováveis. As indústrias teriam redução de custos com o tratamento dos resíduos, que seriam
mais facilmente degradados devido à ausência/
redução de produtos pouco biodegradáveis no
efluente final, os quais dificultam o tratamento.
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Resumo
A fluoretação da água é uma questão de saúde pública, com dimensões complexas e interdisciplinares haja
visto que as concentrações variáveis quanto aos valores recomendados podem causar danos à saúde da população. Com objetivo de sistematizar o conhecimento das publicações sobre o heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público no Brasil, foram conduzidas uma revisão integrativa nas bases de
dados eletrônicas e uma busca livre na lista de referências de artigos publicados no período de 1990-2016.
Baseado nos 55 artigos selecionados foi detectada disparidade regional nas publicações e não-uniformidade
metodológica. Verificaram-se oscilações nas concentrações de fluoreto, com tendência à subdosagem, possivelmente explicadas pela rede de distribuição complexa, técnica analítica diferente entre controle interno
e externo e falhas no campo operacional. Evidenciaram-se dificuldades na manutenção da concentração
ótima de fluoreto nas águas de abastecimento público, justificando o aprimoramento do heterocontrole e de
pesquisas que apontem os fatores associados às oscilações dos teores de fluoreto.
Palavras-chave: Fluoretação. Vigilância em saúde. Qualidade da água.
Abstract
Water fluoridation is a public health issue with complex and interdisciplinary dimensions since varying concentrations of recommended values can cause harm to the health of the population. In order to systematize the knowledge
of the publications on the heterocontrol of public water supply fluoridation in Brazil, an integrative review was
conducted in the electronic databases and a free search in the list of references of articles published in the period
1990-2016. Based on the 55 articles selected, a regional disparity was detected in the publications, non-uniformity of methodology. There were fluctuations in fluoride concentrations, with a tendency to underdose and possibly
explained by the complex distribution network, different analytical technique between internal and external control, and operational failures. It was observed difficulties in maintaining the optimum fluoride concentration in the
public water supply, justifying the improvement of the external control and of research that point out the factors
associated with oscillations of the fluoride contents.
Keywords: Water fluoridation. Water supply. Water quality control.
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1 INTRODUÇÃO
A fluoretação das águas de abastecimento público é tida como uma medida prática, segura, de
baixo custo operacional e que não depende do
componente individual para sua aplicação, pois
sendo inevitável o consumo de água, o benefício
ocorre de modo involuntário, como ao preparar os
alimentos (NARVAI, 2000a) ou sua ingestão. Além
disso, aspectos históricos e epidemiológicos do
uso do fluoreto no século XX o consolidam como
o principal agente no enfrentamento da doença cárie em todo o mundo, sendo recomendado
por mais de 150 organizações de ciência e saúde
(NARVAI, 2000a).
O mecanismo pelo qual o fluoreto age no controle da cárie consiste na sua ingestão e retorno para
a cavidade bucal por meio de secreção da saliva
pelas glândulas salivares. A principal implicação
desse método de ação, para que os benefícios
da fluoretação possam ser efetivamente alcançados na redução da cárie dentária, depende da
sua continuidade, evitando-se interrupções no
processo, e a manutenção de teores adequados
de fluoreto ativo, de acordo com o preconizado
para cada localidade (BRASIL, 2009).

Assim, heterocontrole é um monitoramento da
fluoretação da água de consumo humano realizado por instituições não envolvidas diretamente no processo de operacionalização da fluoretação, assumindo uma forma de participação social
sobre a vigilância da qualidade da água (ELY et
al, 20013). O heterocontrole, além de fiscalizar
a adequação dos níveis de fluoreto adicionados
à água, é um valioso instrumento para garantir
ao consumidor o direito às informações sobre a
qualidade da água, assegurado por lei (SALIBA et
al., 2007).
Globalmente, a fluoretação da água foi introduzida em mais de trinta países, acessível para
cerca de 380 milhões de pessoas (em torno de
5,7% da população mundial) que recebem água
artificialmente fluoretada, e mais um adicional
estimado de 57,4 milhões que consomem água
naturalmente fluoretada em teores adequados
à prevenção da cárie (BFS, 2018). Nos EUA, por
exemplo, dados de 2014 mostraram que 74,4%
da população, ou um total de cerca 211,4 milhões de pessoas tiveram acesso à água fluoretada com a meta de alcançar 80% de cobertura
em 2020 (CDC, 2016).

A constatação de que municípios brasileiros não
realizavam adequadamente a adição de compostos de fluoreto ao tratamento das águas de
abastecimento (NARVAI, 2000a), conforme a Lei
Federal nº 6.050 de 1974 (BRASIL, 1974), fez
emergir o heterocontrole.

No Brasil, a cobertura da fluoretação das águas
de abastecimento público expandiu entre 2000 e
2008, elevando-se a taxa de cobertura de 67,7%
para 76,3%, uma das mais altas coberturas entre os 10 países mais populosos do planeta, beneficiando 7,6 milhões de pessoas em 4.240
(76,12%) municípios (FRAZÃO; NARVAI, 2017b).

O princípio que rege o heterocontrole da fluoretação da água de consumo humano consiste
em: se um bem ou serviço implica em risco ou
representa fator de proteção para a saúde pública, além do controle do processo de produção,
distribuição e consumo deve haver controle por
outros setores (público ou privado) para a manutenção do padrão de qualidade e proteção da
saúde dos indivíduos (NARVAI, 2000a).

As experiências pioneiras de heterocontrole da
fluoretação no Brasil datam de 1990 (NARVAI,
2000b); decorridas quase três décadas e considerando a importância do controle da qualidade
da água, esse artigo objetiva sistematizar o conhecimento das publicações nacionais sobre o
heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público e, adicionalmente, discutir a
cobertura da vigilância da fluoretação das águas.
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2 MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa, considerada
uma ferramenta ímpar por sintetizar as pesquisas
disponíveis sobre determinada temática e direcionar a prática fundamentando-se em conhecimento
científico. Seu processo de elaboração segue as seguintes fases: elaboração da pergunta norteadora,
busca na literatura, coleta de dados, análise crítica
dos estudos incluídos, discussão e interpretação
dos resultados e apresentação da revisão integrativa (TAVARES; SILVA; CARVALHO, 2010).
2.1 Estratégias de busca bibliográficas
Como método de localizar, avaliar e sintetizar as
evidências provenientes de estudos primários
publicados em periódicos, foi realizada uma revisão integrativa conduzida nas bases eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e Biomedical Journal
Literature a serviço da National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed). Considerando o período entre as primeiras experiências de heterocontrole, elegeu-se o período de janeiro de 1990 e
junho de 2016 para a busca de artigos.
A revisão integrativa foi norteada pela pergunta
“Quais as evidências dos estudos de heterocontrole da fluoretação das águas de abastecimento
público no Brasil?”. Em um segundo momento,
buscou-se nos artigos aspectos que respondessem à pergunta: “quais as causas/explicações
das oscilações dos teores de fluoreto da água de
consumo humano?”.

Para as estratégias de busca bibliográfica, utilizaram-se todas as combinações possíveis entre
quatro grupos de descritores, intercalados pelo
operador booleano AND. O primeiro grupo incluiu
os termos “fluoretação”, “água” e “monitoramento”; o segundo contemplou “fluoretação”, “água”
e “análise”; o terceiro “fluoretação”, “água” e “heterocontrole”, e, por fim; “fluoretação”, “água” e
“vigilância”. Os descritores também foram pesquisados em seus correspondentes na língua inglesa. A busca limitou-se aos artigos com resumo
nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola, podendo apresentar textos nas respectivas línguas.
A seleção dos artigos foi realizada em duas etapas. Inicialmente, após a obtenção dos resultados de busca, dois revisores independentes
(acadêmicos bolsistas de iniciação científica)
leram todos os títulos e resumos, selecionando
os estudos relevantes e, em caso de dúvida, um
terceiro pesquisador participou da decisão sobre a inclusão do artigo ou não. Considerou-se
como critério de inclusão artigos com o objetivo
de monitorar a fluoretação da água de abastecimento público no Brasil, excluindo estudos de
fluoretação natural de águas, alimentos e de
água engarrafada, bem como teses, dissertações, editoriais, ensaios e revisões.
O Quadro 1 sumariza o número de artigos localizados nas bases de dados Medline/PubMed e
Lilacs, conforme a combinação dos descritores,
localizando 37 artigos que atenderam aos critérios de seleção.

Quadro 1- Número de artigos encontrados nas bases de dados Medline/PubMed e Lilacs
com a combinação dos descritores, no período de 1990-2016.
Combinação dos descritores
Fluoretação + água + monitoramento
Fluoretação + água + heterocontrole
Fluoretação + água + análise
Fluoretação + água + vigilância
Combinação dos descritores
Fluoretação + água + monitoramento
Fluoretação + água + análise
Fluoretação + água + heterocontrole
Fluoretação + água + vigilância

Lilacs
21
25
132
177
Medline/PubMed
48
533
0
573
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Número de artigos selecionados
8
10
9
4
Número de artigos selecionados
1
1
0
4

Repetidos
0
4
14
15
Repetidos
7
11
0
9
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Na sequência, os artigos foram obtidos na íntegra
e os estudos relevantes foram selecionados. Nessa fase, foram analisadas as listas de referências e
citações de potencial interesse foram selecionadas pelos mesmos critérios estabelecidos na revisão. Dessa forma, se o título do artigo apresentasse os descritores, eram pesquisados nas bases
de dados, ou solicitados ao serviço da biblioteca
pelo Comut. A partir das listas de referências dos
periódicos e busca manual de periódicos brasileiros não indexados foram selecionados mais 18
artigos que atenderam aos critérios de inclusão.
A análise e a interpretação dos resultados encontrados nos artigos foram organizadas em um quadro,
criado no programa Excel, para coletar as seguintes
informações: 1) autoria e ano; 2) periódico 3) local
de realização da pesquisa; 4) distribuição espacial;
5) laboratório de análise; 6) número de amostras
analisadas; 7) critérios de classificação dos teores
de fluoreto; 8) pesquisadores/entidades envolvidas;
9) fatores analisados para explicar as oscilações
dos teores de fluoreto; 10) método de análise; 11)
percentual de amostras com teores adequados de
fluoreto; 12) ações de intervenção para melhoria da
fluoretação e; 13) recomendações dos estudos.
Para análise geral dos resultados encontrados nos
estudos quanto ao percentual de amostras adequadas, foram selecionados os artigos que apresentaram os resultados classificando as amostras segundo os teores ótimos, acima e abaixo do aceitável
de fluoreto, com um período de acompanhamento
de no mínimo doze meses, independentemente do
número de amostras analisadas. Os artigos cujos resultados estavam apresentados apenas na forma de
média aritmética não foram selecionados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Combinando-se todos os métodos de busca e preenchendo os critérios de inclusão foram selecionados 55 artigos publicados em 38 diferentes periódicos (um internacional) voltados a assuntos de
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saúde pública e meio ambiente, sendo 17 da área
odontológica. As revistas com maior número de publicações foram Caderno de Saúde Pública e Journal
of Applied Oral Science (quatro publicações) e, com
três publicações, Cadernos de Saúde Pública e a Revista do Instituto Adolfo Lutz, respectivamente.
As instituições responsáveis pela realização das
pesquisas de heterocontrole da fluoretação contemplaram 26 universidades, 12 centros de pesquisa e cursos de pós-graduação e, secretarias
de saúde municipal e estadual. Os cirurgiõesdentistas especialistas em Saúde Coletiva foram
os sujeitos responsáveis pela realização das pesquisas com maior participação, incluindo-se adicionalmente os alunos de graduação e pós-graduação em odontologia e docentes do curso de
graduação em odontologia.
No que diz respeito ao local (Município/Estado) de
realização do heterocontrole da fluoretação, doze
estados abrangem os municípios investigados, e um
estudo contemplou as capitais. A região Sudeste se
destaca concentrando 30 (54,5%) estudos, seguida
pela região Sul com 12 (21%), os demais distribuídos
nas regiões Nordeste, com sete publicações, e no
Centro-Oeste com quatro. Preocupa a disparidade
regional dos estudos considerando que na região
norte do país houve ausência de publicações.
Estudo da vigilância do fluoreto nas águas de
abastecimento público das capitais brasileiras
revelou em 2005 que, entre as 29 capitais brasileiras, 17 fluoretavam as águas de abastecimento público e apenas 5 realizaram análise do
parâmetro fluoreto. Nove capitais que não fluoretam as águas de abastecimento público estão
localizadas no Norte e Nordeste do país, (CESA;
ABEGG; AERTS, 2011) o que pode explicar a ausência de estudos de heterocontrole. Se as cidades maiores, mais bem estruturadas, já têm essa
deficiência, provavelmente os pequenos municípios padeçam também dessa limitação; conforme Moimaz e Santos (2015), a falta de estrutura
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para os pequenos municípios compromete a realização do heterocontrole.
Em relação à distribuição temporal do período de
coleta das amostras de água, as mesmas ocorreram de apenas um dia a dez anos de coleta, e em
28 estudos o período relatado foi acima de um ano.
Venturini et al. (2017) consideraram estudos com
distribuição temporal acima de quatro meses como
de delineamento longitudinal.
É importante considerar o tempo de monitoramento pois, quando o estudo apresenta um número de
meses pequeno pode comprometer a avaliação da
continuidade da exposição de uma determinada
população à água fluoretada, justificando considerar o período de um ano (CECOL, 2011). Para os
estudos com objetivo de avaliar se o fluoreto estava
presente nas águas de abastecimento pôde ser realizada uma única coleta (CARMO et al., 2010; BERGAMO et al., 2015).
Uma diversidade de laboratórios espalhados pelas
regiões Sul e Sudeste foram os responsáveis pelas
análises técnicas da concentração de fluoreto, com
destaque para o Laboratório do NEPESCO/UNESP e
o Laboratório de Bioquímica FOP/UNICAMP.
O número de amostras analisadas variou de 28 a
19.533 entre os estudos. Nota-se que a maior parte dos artigos (55%) apresentou entre 100 a 1.000

amostras de águas analisadas. O número de amostras está relacionado com o tamanho populacional
do município e com o tempo de monitoramento.
Cecol (2011) preconiza no mínimo três amostras
por mês, de água proveniente de cada sistema de
tratamento, independentemente do porte demográfico, durante 12 meses, como o ideal para o heterocontrole da água de consumo humano.
Em relação aos critérios de classificação da concentração de fluoreto, os artigos apresentaram:
adequado/inadequado, teores ótimos/acima/
abaixo e os que envolvem risco/benefício. Outros
estudos (CORREIA, FERREIRA JÚNIOR, MAIA, 2001;
FERREIRA, 1999; MODESTO, 1999; MARMOLEJO,
COUTINHO, 2010; BUZALAF, 2002) apresentaram os resultados na forma de média aritmética;
no entanto, a utilização exclusiva da média para
apresentar os resultados de análise da fluoretação
é inadequada. Medidas de tendência central não
representam a melhor alternativa para expressar a
adequação da fluoretação porque a média oculta
a grande variação detectada ao longo do período
e dos pontos de coleta (PANIZZI; PERES, 2008).
Nos artigos selecionados da década de 90 (Quadro 2), fica evidente o heterocontrole exercendo
o seu papel de fiscalização e motivação para a
fluoretação das águas de abastecimento, porém
não se apontam fatores associados às oscilações.

Quadro 2- Artigos sobre heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público segundo primeiro autor,
ano, periódico, local da pesquisa, distribuição espacial, laboratório, número de amostras analisadas e percentual de
amostras adequadas. Brasil, 1990-1999.
1º Autor/Ano
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPADARO et al.,
1990
ARMONIA et al.,
1995
DANTAS;
DOMINGUES, 1996
FERREIRA, 1996
FERREIRA et al.,
1999
MODESTO et al.,
1999

Periódico
Rev. Odont. USP
Rev. Inst. Ciênc. Saúde
Divulgação em saúde
para debate
Encontro Catarinense de
Odont. em Saúde coletiva

Local da
pesquisa
Região de Ribeirão
Preto (SP)

Distribuição
espacial

Laboratório

Nº de amostras
analisadas

Amostras
adequadas %

7 meses

*

*

10,3

São Paulo (SP)

1 ano

*

625

97,1

Curitiba (PR)

4 meses

*

166

53,6

37 municípios (SC)

3 anos

*

3.414

47,63

28
60

Rev. da APCD

Vitória (ES)

2 dias

Laboratório de
Odontopediatria/USP

RBO

Rio de Janeiro (RJ)

1 mês

*

0,40
(média)
0,22
(média)

Fonte: dados da pesquisa.
* Não localizada a informação no artigo.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 155-170 | Jan a Mar, 2021

159

Kuhnen M, Toassi RFC, Lima LC

Na primeira década do ano 2000 (Quadro 3)
ocorreu o maior número de publicações (49%),
período também da implantação da Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2004) e expan-

são da cobertura da fluoretação das águas de
abastecimento público, elevando-se a taxa de
cobertura de 67,7% para 76,3% (FRAZÃO; NARVAI, 2017b).

Quadro 3 - Artigos sobre heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público segundo primeiro autor,
ano, periódico, local da pesquisa, distribuição espacial, laboratório, número de amostras analisadas e percentual de
amostras adequadas. Brasil, 2000-2009.
1º Autor/Ano

Periódico

Local da
pesquisa

Distribuição
espacial

Laboratório

Nº de amostras
analisadas

Amostras
adequadas %

7.

NARVAI, 2000b

Rev. Bras. Odont. Saúde
Coletiva

São Paulo (SP)

10 anos

Laboratório de controle de
alimentos da SMA (SP)

6.440

80,0

8.

CORREIA; FERREIRA
JÚNIOR; MAIA,
2001

Pesq. Bras. Odontoped.
Clin. Integr.

Zona Sul Rio de
Janeiro (RJ)

1 mês

Laboratório de Saúde
Bucal da UFF

52

0,063
(média)

9.

PAIANO; FURLAN;
FREITAS, 2001

ver. Saúde e Ambiente

Joinville (SC)

5 anos

Laboratório de Vigilância
Sanitária de Fluoreto/
UNIVALI

*

0,37 a 0,92
(média)

J. Public. Health Dent.

Bauru (SP)

1 mês

*

240

11,0

Boletim da Saúde

497 municípios (RS)

1 ano

LACEN

5.207

27,39

48

4,0

764

50,0

10.
11.

BUZALAF;
GRANJEIRO, 2002
CORRÊA ELY et al.,
2002

108

25,0

1 dia

Laboratório de Saúde
Bucal da UFF
Laboratório de Vigilância
Sanitária do fluoreto/
UNIVALI
Laboratório do NEPESCO/
UNESP
*

454

81,1

Salvador (BA)

1 ano

*

*

47,0

Teresina (PI)

1 ano

12.

MAIA et al., 2003

Cad. Saúde Pública

Niterói (RJ)

1 ano

13.

LIMA et al., 2004

Cad. Saúde Pública

Pelotas (RS)

2 anos

14.

SILVA et al., 2004

Rev. Fac. Odontol. Lins

Lins (SP)

3 meses

15.

BERNARDES, 2005
GESTEIRA;
CâMARA, 2005)

Bioikos

Campinas (SP)

Cad. Saúde Coletiva
Rev. Odont. Cien.

16.

17. MOURA et al., 2005
18.

LODI et al., 2006

J. Appl. Oral. Sci.

Bauru (SP)

6 meses

19.

PIVA; TOVO;
KRAMER, 2006

Revista da Faculdade de
Odonto PA

Cachoeira do Sul
(RS)

1 ano

20.

RAMIRES et al.,
2006

Rev. Saúde Pública

Bauru (SP)

1 ano e 1 mês

21.

SALIBA; MOIMAZ;
TIANO, 2006

J. Appl. Oral Sci.

40 municípios da
região noroeste
(SP)

6 meses

22.

VIDAL et al., 2006

Stomatos

Torres (RS)

7 meses

AMARAL; SOUSA,
2007
AMARAL; WADA;
SOUSA, 2007

Rev. de Odontologia da
UniCid

Piracicaba (SP)

8 meses

RFO

Piracicaba (SP)

1 ano e 9
meses

25.

SILVA et al., 2007

Cad. Saúde Pública

Teresina/Floriano/
Parnaíba (PI)

1 ano

26.

TOASSI et al., 2007

Ciênc. Saúde Coletiva

Lages (SC)

1 ano

27.

WAMBIER et al.,
2007

UEPG Ci. Biol. Saúde

Ponta Grossa (PR)

10 meses

28.

CATANI et al., 2008

RGO

8 cidades de SP/
1 de Minas e do
Ceará

10 anos

23.
24.

Laboratório de Bioquimica
FOP/UNICAMP
*
Laboratório de Análises
Químicas Industriais e
Ambientais da UFSM

238

0,623
(média)
56,0

104

63,4

*

737

85,0

Laboratório de NEPESCO/
UNESP

864

38,19

60

43,3

370

70,0

630

85,0

576

4,3

120

54,2

127

33,1

3.845

63,8

Laboratório de Análises
Quimicas Industriais e
ambientais-/UFSM
Laboratório de Bioquimica
FOP/ UNICAMP
Laboratório de Bioquimica
FOP/UNICAMP
Laboratório de Biologia
Bucal/UFPB
Laboratório de Vigilância
Sanitária do Fluoreto/
UNIVALI
Laboratório Higiene Social
e Análise de água do Dep.
Biologia/UEPG
Laboratório de Bioquímica
FOP/ UNICAMP

180

continua...
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Quadro 3 - Continuação...
1º Autor/Ano

Periódico

Local da
pesquisa

Distribuição
espacial

Laboratório

Nº de amostras
analisadas

29.

PANIZZI; PERES,
2008

Cad. Saúde Pública

Campo Grande
(MS)

10 anos

Laboratório de Vigilância
do Fluoreto/UNIVALI

989

30.

BELLÉ et al., 2009

Ciênc. Saúde Coletiva

31.

DARÉ; SOBRINHO;
LIBâNIO, 2009

Eng. Sanit. Ambient.

32.

MORAES et al.,
2009

Ambiência

Oito municípios

3 meses

33.

SALIBA et al., 2009

Rev. Odont. Ciência

Noroeste (SP)

3 anos

Microrregião de
Araçatuba (SP)
6 municípios da
região centro-sul
(PR)

3 dias
5 anos

Laboratório de Bioquimica
FOP/UNICAMP
Laboratório I da Direção
Regional de Saúde de
Araçatuba

Amostras
adequadas %
Critério I46,0
Critério II32,0
Critério III43,0

90

63,5

5.157

48,4

*

219

68,0

Laboratório de NEPESCO/
UNESP

864

77,4

Fonte: dados da pesquisa.
* Não localizada a informação no artigo.

Quadro 4 - Artigos sobre heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público segundo primeiro autor,
ano, periódico, local da pesquisa, distribuição espacial, laboratório, número de amostras analisadas e percentual de
amostras adequadas. Brasil, 2010-2016.
1º Autor/Ano
34. CARMO et al., 2010
35. LEIVAS et al., 2010

Ciênc. Saúde Coletiva
Stomatos

Local da
pesquisa
São Luís (MA)
Canoas (RS)

Distribuição
espacial
1 mês
8 meses

Periódico

36.

MARMOLEJO,
L.D.G, 2010

Rev. Flum. Odontol

Niterói (RJ)

5 meses

37.

CESA; ABEGG;
AERTS, 2011

Epidemiol. Serv. Saúde

Capitais brasileiras

Não se aplica

38.
39.
40.

MOTTER et al.,
2011
SCORSAFAVA et al.,
2011
MOIMAZ et al.,
2011

41. OLIVATI et al., 2011

Rev. Panam. Salud Pública

Curitiba (PR)

8 anos e 7
meses

Rev. Inst. Adolf Lutz

São Paulo (SP)

2 anos

Rev. Odont UNESP

Birigui (SP)

1 ano

Rev. Odont. Cienc.

Capão Bonito (SP)

1 ano
5 anos

Laboratório
*
*
Laboratório de
Química Analítica/
UFF
*
Laboratório
contratado pela
SMS
Laboratório do
Instituto Adolf Lutz
Laboratório de
NEPESCO/ UNESP
Laboratório de
Bioquímica
Laboratório do
Instituto Adolf Lutz
Laboratório de
Biologia Bucal/
UFPB
Laboratório do
NEPESCO/ UNESP
Laboratório do
NEPESCO/UNESP
Centro de
Laboratório
Regional de São
José do Rio Preto-X
(IAL CLR
SJRP-X)

Nº de amostras
analisadas
56
176

Amostras
adequadas %
46,43
45,5

165

0,8 (média)

1.911
2.542

Eletrométrico:
63,97%
SPADNS: 15,05%

6.778

87,2

512

44,0

120

80,8

139

62,6

72

Critério I-47,2
Critério II-63,9
Critério III-63,9

6.862

53,5

591

62,7

42.

SILVA et al., 2011

ver. Inst. Adolfo Lutz

Município região
centro-oeste (SP)

43.

PEIXOTO et al.,
2012

Rev. Bras. Promoc. Saúde

Jaguaribara (CE)

1 ano

Braz. Oral Res.

29 municípios (SP)

4 anos

Braz. Dent. J.

Araçatuba (SP)

6 anos

46.

SANTOS et al.,
2012

Rev. Inst. Adolfo Lutz

São José do Rio
Preto (SP)
Nova Aliança (SP)

janeiro 2003
e agosto de
2011
13 meses

47.

MARTINS et al.,
2012

Rev. Odonto da Unesp

Catolé do Rocha
- PB

1 mês

*

37 Poços

48.

SILVA et al., 2013

APS

Vassouras (MG)

1 mês

Química da
Universidade
Severino Sombra

16

44.
45.

MOIMAZ et al.,
2012a
MOIMAZ et al.,
2012b

1.050

Critério I-53,33
Critério II-55,71
Critério I- 23,08
Critério II-32,31

0,38 mg/L-1
(média)

continua...
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Quadro 4 - Continuação...
1º Autor/Ano
49.
50.

MOIMAZ et al.,
2013
BUZALAF et al.,
2013

Periódico

Local da
pesquisa

Distribuição
espacial

Laboratório

Nº de amostras
analisadas

Amostras
adequadas %

J. Appl. Oral Sci.

40 cidades (SP)

7 anos

Laboratório do
NEPESCO/UNESP

19.533

51,57

J. Appl. Oral Sci.

Bauru (SP)

7 anos

*

4.641

69,0

8.558

62,2

325

83,7

3.425

42,86

3.552

41,0

121

21,4
(Cecol)

51.

STANCARI; DIAS
JÚNIOR; FREDDI,
2014

Epidemiol. serv. saúde

36 Municípios da
Grupo de Vigilância
Sanitária da
Regional XV-Bauru

janeiro de
2002 e junho
de 2011

52.

BERGAMO et al.,
2015

Braz. Oral Res.

Maringá (PR)

1 ano

Arch. Health. Invest.

Birigui (SP)

10 anos

Rev. Bras. Pesq. Saúde

13 Municípios
(DRSII-SP)

1 ano

Cad. Saúde Coletiva

Passo Fundo (RS)

1 ano

53.
54.
55.

MOIMAZ; SANTOS,
2015
MOIMAZ; SANTOS,
2015
BRITO et al, 2016

Laboratório do
Instituto Adolfo
Lutz
de Bauru
Laboratório de
Bioquímica FOP/
UNICAMP
Laboratório do
NEPESCO/UNESP
Laboratório do
NEPESCO/UNESP
*
Não cita

Fonte: dados da pesquisa.
* Não localizada a informação no artigo.

Entre os 27 estudos do período 2000-2009

2008; DARÉ, SOBRINHO, LIBÂNIO, 2009; MORAES et al., 2009.

(Quadro 3), 17 mostraram oscilações na concentração de fluoreto na água de abastecimen-

No Quadro 5 percebe-se um esforço dos municípios
de realizar a fluoretação de forma adequada, em
sua maioria com um desempenho superior a 50%
das amostras adequadas atendendo aos padrões
legais. No entanto, quando se analisa a inadequação dos teores de fluoreto, observa-se que a falha
ocorre por teores baixos de fluoreto, o que pode
comprometer a eficácia preventiva contra a cárie.

to: NARVAI, 2000a; PAIANO, FURLAN, FREITAS,
2001; BUZALAF; GRANJEIRO, 2002; ELY et al.,
2002; MAIA et al., 2003; LIMA et al., 2004; LODI
et al., 2006; VIDAL et al., 2006; PIVA, TOVO,
KRAMER et al., 2006, AMARAL; SOUSA, 2007;
SILVA et al., 2007; TOASSI et al., 2007; WAMBIER
et al., 2007, CATANI et al., 2008; PANIZZI; PERES,

Quadro 5 - Artigos selecionados na revisão integrativa sobre heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento
público segundo os resultados dos teores de fluoreto. Brasil, 1990-2016.
1º Autor/Ano

Nº de amostras

Amostras adequadas (%)

Scorsafava et al. 2011
Amaral et al., 2007b
Olivati et al., 2011
Saliba et al., 2009
Buzalaf et al., 2013
Moimaz et al., 2012b
Catani et al., 2008
Silva et al., 2011
Stancari et al., 2014
Toassi et al., 2007
Moimaz et al., 2012a
Santos et al., 2012
Moimaz et al., 2013
Daré et al., 2009
Ferreira, 1996
Peixoto et al., 2012
Moimaz et al., 2011
Ramires et al., 2006

6.778
630
120
864
4.641
591
3.845
139
8.558
120
6.862
1050
19.533
5.157
3.414
72
512
737

87,2
84,94
80,8
77,4
69,0
67,2
63,8
62,6
62,2
54,2
53,5
53,3
51,57
48,4
47,63
47,2
44,0
39,1

Amostras inadequadas (%)
Amostras abaixo (%)
Amostras acima (%)
11,6
1,2
2,86
12,2
6,7
12,5
22,6
25,8
5,3
20,6
12,2
19,7
16,5
28,8
8,6
29,4
8,4
10,0
35,8
30,4
16,1
26,5
20,2
30,53
17,90
40,6
11,0
38,54
13,83
44,4
8,3
10,0
46,0
13,1
32,3

Fonte: Dados da pesquisa
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Moraes et al. (2009) detectaram ser comum o
fornecimento de água à população com teores
de fluoreto abaixo dos valores mínimos estabelecidos como ideais, consoante com Pelletier
(2004) no contexto internacional, fato resultado de dificuldades operacionais na manutenção
adequada da concentração ótima de fluoreto nas
águas de abastecimento público.
A consequência disso é um aumento da relação
custo/benefício. Tal gasto decorre da não obtenção dos valores de redução de cárie esperados,
associados à compra de compostos químicos,
manutenção de equipamento e pessoal qualificado. Isso posto, estaria havendo um desperdício

do dinheiro público, pois seriam gastos insumos
para implementação e manutenção do programa
sem, contudo, que esse investimento pudesse vir
acompanhado dos benefícios esperados (CORREIA; FERREIRA JÚNIOR; MAIA, 2001).
Entre os artigos selecionados, destacam-se os
que apresentaram delineamento para identificar
características dos sistemas responsáveis pelas
oscilações da fluoretação. Entre esses estudos estão os de Maia et al. (2003), Daré, Sobrinho e Libânio (2009), Motter et al. (2011) e Moimaz e Santos
(2015). Outros 22 estudos citam possíveis fatores
que podem ocasionar as oscilações da concentração de fluoreto, conforme Quadro 6.

Quadro 6 - Relação de fatores que podem ocasionar as oscilações da concentração de fluoreto nas águas de
abastecimento público em artigos selecionados para revisão integrativa. Brasil, 1990-2016.
Fator que pode ocasionar as oscilações
da concentração de fluoreto
Problemas com a bomba dosadora manual (modelo)
Variação na vazão d’ água
Rede de distribuição complexa
(maior número de reservatórios e ETAS)

Dificuldade técnico-operacional (graduação, capacitação,
treinamento)

Técnica analítica diferente entre o controle interno e externo
Falhas na administração pública
Distância entre reservatórios e ETA
Fonte de abastecimento poço artesiano
IDH baixo do município
Ausência de equipamento, infraestrutura laboratorial e técnica.
Fontes naturalmente fluoretada

Autor (ano)

Local

Paiano et al. (2001)
Carmo et al. (2010)
Maia et al. (2003)
Lima et al. (2004)
Buzalaf et al. (2002)
Lima et al. (2004)
Lodi et al. (2006)
Moimaz et al. (2011)
Silva et al. (2011)
Buzalaf et al. (2002)
Ely et al. (2002)
Maia et al. (2003)
Lodi et al. (2006)
Panizzi et al. (2008)
Peixoto et al. (2012)
Buzalaf et al. (2002)
Ely et al. (2002)
Marmolejo; Coutinho (2010)
Motter et al. (2011)
Olivati et al. (2011)
Silva et al. (2007)
Wambier et al. (2007)
Bellé et al. (2009)
Daré et al. (2009)
Saliba et al. (2006)
Peixoto et al. (2012)
Moimaz et al. (2015b)
Moimaz et al. (2013)
Moimaz et al. (2015a)

Joinville (SC)
São Luís (MA)
Niterói (RJ)
Pelotas (RS)
Bauru (SP)
Pelotas (RG)
Bauru (SP)
Birigui (SP)
Região centro-oeste (SP)
Bauru (SP)
497 municípios (RG)
Niterói (RJ)
Bauru (SP)
Chapecó (SC)
Jaguaribara (CE)
Bauru (SP)
497 municípios (RG)
Niterói (RJ)
Curitiba (PR)
Capão Bonito (SP)
Teresina/Floriano/Parnaíba
Ponta Grossa (PR)
Campo Grande (MS)
Microrregião de Araçatuba (SP)
40 municípios (SP)
Jaguaribara (CE)
13 Municípios (SP)
40 municípios (SP)
Birigui (SP)

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto às oscilações espaciais na fluoretação,
estudo realizado no município de São Luís, Maranhão, mostrou que os bairros periféricos, em
geral menos favorecidos economicamente, eram
os mais acometidos pela ausência ou subfluoreRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 155-170 | Jan a Mar, 2021

tação, situação preocupante, visto que muitas
vezes essa seria a única forma de obtenção de
fluoreto por tais populações, para as quais este
tem importância ainda mais evidente na prevenção da cárie (CARMO et al., 2010).
163

Kuhnen M, Toassi RFC, Lima LC

Estudo realizado no município de Bauru (SP) em
relação aos operadores das companhias de tratamento de água mostrou que a maioria deles não
possuía graduação na área e foi observada falta
de informação sobre os riscos de hiperfluoretação
e hipofluoretação. Um dos componentes para a
efetivação de um adequado sistema de fluoretação é o técnico operador, que deve comparecer a
programas de treinamento mais rigorosos, não só
com respeito à própria técnica analítica mas também abordada a relação aos efeitos negativos da
falta de controle (BUZALAF et al., 2002).

Moura et al. (2005) explicam que apesar de a
água de Teresina (PI) ser proveniente de uma
única ETA, ocorreram variações na concentração de fluoreto nos diferentes pontos de coleta
realizados, aproximadamente, no mesmo horário. Isso pode ser explicado pela velocidade de
esvaziamento dos reservatórios distribuídos
pela cidade. Os reservatórios que não estão interligados entre si possuem poços de captação
de água, no qual é realizada apenas a cloração
da água e distribuição à população, não havendo, portanto, a fluoretação.

Ely et al. (2002) abordam a técnica analítica como
fator de diferença entre controle interno e externo
e posteriormente o estudo de Motter et al. (2011)
reforçou essa preocupação, recomendando que o
heterocontrole, sempre que possível, fosse implementado com o mesmo método de análise utilizado pela empresa de saneamento.

Fatores como falhas na administração pública,
no campo técnico e político, foram responsáveis
pelas baixas concentrações de fluoreto em Teresina, Parnaíba e Floriano (PI) e comprometem a
credibilidade da fluoretação (SILVA et al., 2007).

Ely et al. (2002) e Lodi et al. (2006) apontam
como possíveis explicações para as oscilações
dos teores de fluoreto o descuido com o rigor da
aplicação da técnica para a adição do fluoreto
por parte dos técnicos das companhias de água.
Maia et al. (2003) verificaram grandes distorções
no sistema operacional executado na ETA que
abastece Niterói (RJ) e citaram o problema da
bomba dosadora que não possui mecanismo automático de controle da ingestão do ácido como
o fator que contribuiu para a variabilidade da
concentração de fluoreto no estudo.
Pelotas (RS) tem uma planta de distribuição hidráulica muito complexa e cerca de 11 reservatórios de
água suspeitos de variar a dosagem de fluoreto nos
pontos de consumo final, em virtude da alteração
da vazão durante o tratamento da água encanada.
A inconstância dos teores esteve presente e fatores
como a falta de treinamento do operador responsável pela fluoretação, problemas no equipamento
hidráulico ou variações na vazão podem ser a razão
das oscilações (LIMA et al., 2004).
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Daré, Sobrinho, Libânio (2009) conduziram estudo com delineamento para explicar os motivos
das flutuações nos teores de fluoreto e concluíram que há nítida tendência de os sistemas de
maior porte e com maior IDH apresentarem percentual elevado de atendimento de fluoretação.
No estudo de Moimaz et al. (2015), os operadores
alegaram dificuldades para manter os teores ótimos na faixa de teores de fluoreto recomendados considerada pequena. Convém salientar que
foram relatadas comparações com o tratamento
da água com cloro, que permite uma maior variabilidade nos teores quando comparado ao fluoreto. Portanto, evidencia-se a importância de
maior rigor no controle dos teores de fluoreto na
água de abastecimento, com investimentos em
equipamentos adequados e calibrados, contratação e treinamento de trabalhadores qualificados, além da manutenção da infraestrutura necessária para a realização e controle do processo
de fluoretação das águas.
Em Curitiba-PR (MOTTER et al., 2011) e Ponta
Grossa-PR (WAMBIER, 2007), constatou-se que
as companhias de tratamento de água utilizam o
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 155-170 | Jan a Mar, 2021
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método colorimétrico de análise. As descobertas
podem sugerir problemas com a análise do íon
fluoreto, considerando que o controle operacional utilizou um método colorimétrico e o controle externo usou um eletrodo íon-específico.
Municípios de pequeno e médio portes podem
ter dificuldades em realizar o controle da adição
de fluoreto nas águas de abastecimento público
em função da falta de infraestrutura laboratorial
e técnica (SALIBA; MOIMAZ; TIANO, 2006; PEIXOTO et al., 2012).
Outro aspecto operacional são os reservatórios
das cidades. Em Bauru, São Paulo, amostras coletadas em um único dia apresentaram variações.
Esse fato dá origem a uma outra hipótese para
explicar a variação na concentração de fluoreto
observado no mesmo dia para as diferentes áreas do setor e até mesmo em uma mesma área.
A ETA tem vários reservatórios no mesmo setor
para melhorar a distribuição, manutenção da
oferta e também a reparação de equipamentos.
Deve-se considerar, também, que cada reservatório tem diferentes capacidades de armazenamento e de consumo. Assim, a água que chega a
uma casa na área não foi necessariamente fluoretada no mesmo momento e talvez nem mesmo
no mesmo dia, em comparação a uma outra área
do setor. Durante o dia, pode haver variações na
dosagem de fluoreto durante o processo de fluoretação. Mesmo que essas hipóteses ajudassem
a explicar as variações observadas na concentração de fluoreto, não explicam completamente a
ocorrência de tantas oscilações em apenas dois
dias de coleta. Além disso, o laboratório que controla a fluoretação de todo o sistema de abastecimento de Bauru está localizado nas instalações
da ETA, que reforça o controle do processo de fluoretação realizado na estação (BUZALAF, 2002).
Analisando as recomendações/sugestões dos
estudos, constata-se unanimidade quanto ao incentivo ao heterocontrole e a implementação de
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 155-170 | Jan a Mar, 2021

programas de vigilância da fluoretação em todo
o Brasil como uma medida para melhorar a qualidade da água de consumo.
Os benefícios da fluoretação das águas de abastecimento público dependem da continuidade
da medida ao longo do tempo e da manutenção
regular dos teores ótimos do fluoreto (CATANI et
al., 2008). Segundo Moimaz et al. (2013), é necessária a criação de programas de medidas de
controle e heterocontrole permanentes para garantir a eficácia da fluoretação.
Motter et al. (2011) propõem que o heterocontrole
opere de modo ininterrupto, sob responsabilidade
de agentes comprometidos com a vigilância da
saúde de sua localidade. Moimaz et al. (2011) afirmam que é considerável o número de municípios
que não controlam a fluoretação das águas de forma adequada, sendo comprovada a necessidade
da correção e do monitoramento de todo o processo. O poder público deve assegurar que o sistema de abastecimento da água fluoretada funcione
de forma permanente, eficiente e efetiva.
Peixoto et al. (2012) reforçam a necessidade de a
fluoretação ser vista com mais responsabilidade
por parte dos representantes políticos e gestores
das companhias de abastecimento de água para
que haja a qualidade desejada no produto final,
garantindo mais investimento em recursos técnicos e humanos e o aprimoramento do sistema
de vigilância da qualidade da água.
Panizzi e Peres (2008) realizaram um estudo com
intervenção sobre os resultados alterados da
fluoretação do município de Chapecó (SC). Tratou-se de uma intervenção político-jurídica realizada pelo sistema de vigilância sanitária da fluoretação das águas de abastecimento público do
município, que iniciou com reuniões entre técnicos e dirigentes da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) e os responsáveis pela fluoretação, objetivando adequação e manutenção da concentração de fluoreto conforme preconizado para o
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município. Permanecendo inalterada a situação,
a SMS apresentou um relatório com análises das
concentrações de fluoreto à Promotoria de Justiça/Defesa do Meio Ambiente, que resultou na
instauração de procedimento administrativo. Em
decorrência, a companhia de abastecimento público de água efetivou medidas de melhoria do
sistema e remessa da análise mensal de qualidade da água do município, resultando no arquivamento do processo. A SMS realizou o evento
intitulado Fluoretação com Qualidade: Direito
de Cidadania como forma de exercer o controle
social e tornar público o problema. Sugerem os
autores que o heterocontrole da fluoretação não
deve se limitar à coleta e análise de dados em um
período de tempo, de forma burocrática, mas ser
um processo contínuo e permanente.

centrando o maior número de publicações (SP, RS,
RJ, PR, SC, MS, MG, CE, PI, ES e BA); estados com boa
cobertura de água fluoretada, mas sem nenhuma
publicação (TO, GO, SE, DF, AM, RR); e estados com
baixa ou ausência de cobertura de água fluoretada e nenhuma publicação (AL, RO, PA, PE, RN, PB,
AC, AP). Mato Grosso (MA) foi exceção, com uma
publicação e cobertura populacional de 12,2 %.

Entre os artigos selecionados, levantaram-se as
sugestões para a melhoria da fluoretação: (I) incentivar municípios a adotar a fluoretação; (II) promover encontros intra e intersetorial; (III) divulgação com periodicidade para instituições de ensino,
instância do controle social e à comunidade; (IV)
ampliação do debate acerca do controle social; (V)
mais responsabilidades por parte dos representantes políticos e gestores das companhias de água;
(VI) divulgação mensal dos valores de fluoretação
pela companhia de tratamento da qualidade da
água; (VII) mais investimentos em recursos técnicos, humanos, administrativos e financeiros; (VIII)
aprimoramento da Vigilância em Saúde para que
possa desenvolver um monitoramento adequado.

Quadro 7 - Distribuição dos estados brasileiros
segundo a cobertura1 de água fluoretada e o número
de artigos de heterocontrole.

Fazendo um paralelo com a pesquisa VIGIFLUOR
(FRAZÃO; NARVAI, 2017), que traçou a cobertura
e vigilância da fluoretação das águas em municípios com mais de 50 mil habitantes, o panorama das publicações científicas de heterocontrole
apresenta três tendências em relação a cobertura
populacional de água fluoretada e sua vigilância,
quando se analisa o número de publicações e os
locais investigados (Quadro 7). Observam-se estados com boa cobertura de água fluoretada con166

Contudo, apenas 53% dos municípios fluoretados realizam a vigilância com base em dados de
heterocontrole. A situação é melhor nas regiões
Sudeste e Sul e muito ruim nas demais regiões, indicando a necessidade urgente da formulação de
estratégias para inserir o tema na agenda de todos
os gestores da saúde (FRAZÃO; NARVAI, 2017a).

Estado
SP
RS
RJ
PR
SC
MS
MG
CE
PI
ES
BA
MA
TO
GO
SE
DF
AM
RR
MT
AL
RO
PA
PE
RN
PB
AC
AP

População coberta por
água fluoretada (%)2
86,9
88,8
68,8
89,3
87,6
79,2
75,7
62,6
59,9
90,9
86,2
6,8
85,9
78,7
75,0
74,4
73,6
61,8
12,2
9,9
8,8
2,6
1,1
0
0
0
0

Nº de artigos de
heterocontrole
27
6
5
4
4
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Dados da pesquisa.
Dados do VIGIFLUORETO (FRAZÃO; NARVAI, 2017a).
2
Municípios com mais de 50 mil habitantes, dados de 2014
1
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4 CONCLUSÕES
As pesquisas de heterocontrole no Brasil no período de 1990-2016 ocorreram com maior frequência em municípios de maior cobertura populacional da fluoretação.
As publicações, de modo geral, identificam falhas na fluoretação da água de consumo humano no Brasil e apontam problemas como: bomba
dosadora manual, variação na vazão d’água, rede
de distribuição complexa, dificuldade técnico
operacional, técnica analítica diferente entre o
controle interno e externo, falhas na administração pública, distância entre reservatórios e
ETA, fonte de abastecimento poço artesiano, IDH
baixo do município, ausência de equipamento,
infraestrutura laboratorial e técnica e fontes naturalmente fluoretadas.
Os autores das publicações sugerem a necessidade de implantar medidas de controle para
garantir a eficácia da fluoretação, porém não
apontam com clareza os fatores associados às
oscilações dos teores de fluoreto encontrados
nos resultados dos estudos.
Percebe-se um esforço dos municípios, com um
empenho superior a 50% das amostras adequadas atendendo aos padrões legais da concentração de fluoreto. No entanto, a inadequação,
na maioria das vezes, refere-se a valores baixos
de fluoreto, o que pode comprometer a eficácia
preventiva contra a cárie. Os estudos de heterocontrole assumem o papel da vigilância em
saúde quando publicam os resultados de municípios, porém, por não apresentarem um padrão
metodológico entre os estudos, deixam algumas lacunas.
Evidenciam-se, assim, dificuldades na manutenção da concentração ótima de fluoreto nas
águas de abastecimento público, justificando o
aprimoramento do heterocontrole. Recomenda-se que os estudos de heterocontrole sejam
mais detalhados, destacando a rede de distriRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 155-170 | Jan a Mar, 2021

buição, tipo de produto e equipamentos utilizados e técnica analítica para que a identificação
de problemas e a adoção de medidas para adequação do processo de fluoretação sejam tomadas, e a população receba águas dentro dos
padrões de potabilidade.
De modo geral, a população brasileira está deixando de receber adequadamente os benefícios
da fluoretação devido à grande variação na concentração de fluoreto, com indício à subdosagem. Possivelmente há dificuldades operacionais na manutenção adequada da concentração
ótima de fluoreto nas águas de abastecimento
público, justificando alertar as autoridades brasileiras de saúde pública.
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Resumo
Um dos elementos mais importantes no projeto de obras de drenagem urbana para o controle de cheias é a
intensidade máxima média de precipitação para dada duração e probabilidade anual. Tipicamente, essa informação é apresentada no formato de Curvas de Intensidade - Duração e Frequência (IDF). Porém a frequente
ausência de séries extensas de precipitação leva à necessidade de extrapolações estatísticas via distribuições
teóricas de probabilidade. Decidir qual é a melhor distribuição de probabilidade que explique as observações
e permita a extrapolação para maiores tempos de retorno depende das observações de precipitação e de sua
qualidade. Desse modo, o objetivo desse artigo é avaliar via análises estatísticas (Coeficiente de Determinação)
não paramétricas (teste de Kolmogorov-Smirnov e P-Valor) e visuais as melhores combinações entre os métodos
de avaliação de frequência empíricos (Weibull, Mediana, Hosking, Blow, Cunnane, Gringorten, Hazen, Tukey’s e Chegodayev’s) e teóricos (Gumbel, Log-Normal e Normal) para aos dados históricos de São Carlos - SP (1961-2018).
Com a IDF obtida pelo ajuste otimizado, ábacos foram construídos utilizando o método racional modificado
como uma forma de elaborar cálculos rápidos de vazões de pico para pequenas bacias.
Palavras-chave: Distribuição de Probabilidade de Gumbel. Weibull. Kolmogorov-Smirnov. IDF.
Abstract
One of the most essential design parameters for the designing of flood control hydraulic drainage structures is the
average maximum precipitation intensity for a specific rainfall duration. Typically, this information is provided by
Intensity-Duration-Frequency curves. However, the usual absence of long series of precipitation requires the use
of statistical extrapolations by theoretical probability distributions. Deciding the optimal probability distribution
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that explains observations and efficiently enables extrapolations to relatively larger return periods depends on the
available precipitation data and its data quality. Thus, the objective of this paper is to (a) assess by statistical analyses (Determination Coefficient), nonparametric analyses (Kolgomov-Smirnov test and P-Value) and visual analyses
the optimized combinations among some empirical frequency distribution formulae (Weibull, Mediana, Hosking,
Blow, Cunnane, Gringorten, Hazen, Tukey’s e Chegodayev’s) and Theoretical (Gumbel, Log-Normal e Normal). This
methodology is applied for the available historical precipitation data at São Carlos – SP (1961-2018). With the
optimized adjustment, an IDF curve was designed and (b) maximum peak flow charts were plotted to guide the
pre-design of hydraulic drainage structures in small watersheds using the modified rational method.
Keywords: Gumbel probability distribution. Weibull. Kolmogorov-Smirnov test. IDF.

1 INTRODUÇÃO
A alteração da cobertura vegetal promovida pela
urbanização impacta a infiltração, alterando o
processo de transformação de chuva em escoamento superficial em bacias urbanizadas. O aumento dos escoamentos superficiais em função
da diminuição das resistências hidráulicas pela
organização dos escoamentos, gerando canais
preferenciais, ocasiona o acúmulo rápido dos escoamentos em pontos críticos na bacia hidrográfica. Com menores tempos de percurso da onda
de cheia, aumentam as chances de inundações
ou alagamentos. Assim, os projetos de drenagem
urbana de canais, calhas, condutos e/ou outras
medidas mitigadoras de drenagem urbana devem considerar eventos críticos, especialmente
em bacias urbanizadas.

pecialmente em cidades com altas taxas de im-

Portanto, é prática corrente na elaboração de projetos de drenagem urbana a utilização de curvas
Intensidade-Duração-Frequência (IDF). A construção dessas curvas, a partir de dados de intensidades de curtos intervalos de tempo, no Brasil,
é a forma que introduz menos erros pela maior
quantidade de dados disponíveis. Entretanto, a
dificuldade de obtenção desses dados, que usualmente são aferidos por pluviógrafos, envolve a
sua rara disponibilização em plataformas públicas. Por outro lado, dados de precipitações diárias,
isto é, aferidos por pluviômetros, possuem ampla
divulgação. Em projetos de drenagem urbana, es-

Equação IDF de São Carlos - SP. Outros exemplos
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permeabilização, as chuvas de menor duração e
maior intensidade são mais importantes do que
chuvas diárias no que tange ao dimensionamento
de medidas mitigadoras de drenagem urbana (MIGUEZ; REZENDE; VERÓL, 2016).
Logo, a utilização de dados diários de precipitação para construir curvas IDF, fazendo o uso de
coeficientes de desagregação, tornou-se uma
prática corrente (CETESB, 1979; TORRICO, 1974).
Batista, Alves e Tavares (2018) desenvolveram
equações IDF para 19 municípios da região metropolitana de Fortaleza - CE, utilizando os coeficientes propostos por Torrico (1974). Já Cavalcanti, Silva e Reis (2015) utilizaram coeficientes
propostos pela Cetesb (1979) para atualizar a
de coeficientes de desagregação são os de Silveira (2000) e Back, Oliveira e Henn (2012), que
ajustaram coeficientes para dados regionais do
Rio Grande do Sul e para o Estado de Santa Catarina, respectivamente.
De acordo com Sane et al., (2018), a incerteza relacionada à estimativa de máximos anuais para
períodos de retorno superiores aos dados observados é de 3 a 4 vezes maior que a incerteza relacionada aos coeficientes de desagregação. Portanto, a construção de equações IDF, utilizando
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esses coeficientes, é razoável e aplicável onde não
são disponíveis dados subdiários de precipitação.
Em relação às distribuições de probabilidade,
diversos estudos foram elaborados nos últimos anos. Gandini e Queiroz (2016) avaliaram o
ajuste de 6 métodos de distribuições de probabilidade (Normal, Log-Normal, Pearson tipo III,
Log-Pearson tipo III, Gumbel Teórica e Gumbel
Finita) aplicados a 21 estações pluviométricas
na cidade de Cunha-SP e região. Os autores verificaram o ajuste das distribuições aos dados de
precipitação, isto é, baseando-se nos indicadores de ajuste de Kolmogorov-Smirnov e no P-Valor. Foi possível concluir que, para os dados observados, a distribuição Gumbel Finita foi a que
obteve melhor aderência.
Uma das hipóteses que norteiam a construção de
curvas IDFs é a consideração da estacionaridade da
variável aleatória contínua de análise, isto é, a precipitação. Porém alguns modelos de mudanças climáticas como o HadGEM2-ES (JONES et al., 2011) e
MIROC5 (WATANABE et al., 2010) indicam que isso
pode não ocorrer, o que pode ser explicado pelo
deslocamento e escala da curva de distribuição de
probabilidade ao longo da faixa de dados observados. É possível obter dados de projeção climática
pelo Representative Concentration Pathway (RCP)
para diversos cenários. Destacam-se, de acordo
com Lago (2018), os cenários RCP 4.5, mais otimista e o cenário RCP 8.5, mais pessimista.
Adib e Ghafari Rad (2017) desenvolveram um método integrado de geração de curvas IDF para cenários de mudanças climáticas. Os autores aplicaram o método em Baghmalek há 40 anos de dados
observados no sudeste do Irã (1974-2013); 9 anos
de dados extrapolados a partir dos dados medidos
para os anos de 2013-2021, via ajustes de probabilidade e 30 anos de dados (2021-2050) modelados utilizando o modelo de projeção climática
HadCM3. Foram avaliados 3 cenários distintos de
projeção climática. Os autores construíram curvas
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 171-189 | Jan a Mar, 2021

IDF com os máximos anuais distribuídos via Gumbel e Log-Pearson tipo III. Foi possível concluir que
haverá um aumento de intensidades para períodos de retorno inferiores a 2,33 anos e diminuição
para períodos superiores.
No entanto, os recentes estudos avaliaram apenas a distribuição de probabilidade teórica mais
adequada para suas amostras. A análise de frequência, utilizando métodos empíricos, ou seja,
aquela que se aplicada na amostra determina o
tempo de retorno empírico, nem sempre é avaliada. Por exemplo, comparando-se os métodos
de frequência empíricos de Weibull, Mediana,
Hosking, Blom, Cunnane, Gringorten, Hazen,
Tukey’s e Chegodayev’s, em relação às distribuições teóricas de probabilidade Normal, Log-Normal, e Gumbel, combinações diferentes podem
produzir melhores ajustes (Collischonn e Dornelles, 2013). Guo (1990) avaliou o ajuste de diferentes métodos de frequência empíricos para
amostras geradas aleatoriamente via criação de
séries por Monte Carlo e chegou a bons resultados para as fórmulas de Cunnane e Gringortten.

2 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar estatisticamente as melhores combinações de probabilidades observadas x teóricas que produzam os
melhores valores de P-Valor, aceitando o teste de
Kolmogorov-Smirnov e de coeficiente de determinação (R²). Com a melhor combinação obtida,
será atualizada a curva IDF de São Carlos e sua
utilização servirá para a construção de ábacos
de determinação de vazões de projeto para obras
hidráulicas em pequenas bacias.

3 MATERIAL E MÉTODOS
Na Fig. 1 é possível observar a estrutura de organização do artigo, que é pautado em (1) avaliar a
melhor combinação de distribuições de frequên173
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cia empíricas com teóricas; (2) construir a curva
IDF de São Carlos com dados atualizados; e (3),
em função da nova curva IDF, construir ábacos de
vazões máximas de projeto para pequenas bacias.
3.1 Estudo de Caso
O município de São Carlos está localizado na região central do estado de São Paulo, possuindo
uma área de aproximadamente 1.132 km², sendo 6% de área urbana (249.000 hab.). Possui

altitudes que variam entre 520 e 1.000 metros,
com média de 832 metros. A cidade possui um
clima temperado de altitude, com verão chuvoso e inverno seco (IBGE, 2019). A precipitação
média anual da ordem de 1560 ± 260 mm, a
temperatura máxima observada ocorreu no dia
19/10/2014, chegando a 37.9º (dados disponíveis desde 1961; INMET, 2019), a pressão atmosférica média é da ordem de 0.908± 0.00024 ATM
e a pressão atmosférica máxima é da ordem de
0.919 ± 0.00024 ATM (INMET, 2019).

Figura 1 - Estruturação do artigo incluindo métodos utilizados, intervalo da série de dados e tipos de análise elaboradas
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Os dados diários de precipitação para a cidade
de São Carlos - SP foram obtidos na plataforma do IMMET (2019), estação Nº 83.726. Desse
modo, para valores de chuvas intensas, foram

utilizados coeficientes de desagregação para estimar os valores subdiários (CETESB, 1979). A Fig.
2 possibilita uma análise visual rápida do regime
de precipitações local.

Figura 2 - Dados Históricos de precipitação da cidade de São Carlos - SP.
Fonte: INMET (2019).

3.2 Remoção de Outliers
Foi utilizada a metodologia proposta por Britto e
Kellner (2016) para a remoção de outliers. Foram
removidos anos com mais de 10 falhas ao longo
de todo o ano e/ou anos com pelo menos uma falha no período chuvoso da região, que se inicia em
outubro e termina em março. Com os dados tratados, foram selecionadas as precipitações máximas anuais para verificação de outliers pelo Inter
Quartil Range (IQR). O IQR é calculado pela Eq. 1:

L" = 1,5 × IQR − Q, (3)

Apenas os dados de precipitação máxima anual
que estão entre os limites máximo e mínimo são
utilizados para construção da IDF.

3.3 Distribuições de frequência empírica
Segundo Chow (1988), a frequência relativa
empírica, ou plotting position, refere-se ao va-

IQR = (Q & − Q( ) (1)

Em que: Q1 é a precipitação anual correspondente ao percentil 25%, Q3 é a precipitação anual
correspondente ao percentil 75%, ambos quando os dados são ordenados de forma crescente.
Os limites superiores (Ls) e inferiores (Li) de outliers
são dados pelas Eq. 2 e 3, respectivamente:

lor atribuído à frequência de probabilidade de
cada dado, muito embora às vezes não haja uma
quantidade razoável de dados disponíveis. Diversos métodos de frequência empíricas foram propostos, dentre eles Weibull, Mediana, Hosking,
Blom, Cunnane, Gringorten, Hazen, Tukey’s e
Chegodayev’s. Se n é o número total de dados e
m é a posição desse dado, quando todos os dados são classificados do maior para o menor, a
frequência de probabilidade de m-ésimo valor de

L" = 1,5 × IQR + Q ,(2)

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 171-189 | Jan a Mar, 2021

uma amostra grande (n) é:
175

Gomes Júnior MN, Braga PHA, Mendiondo EM, Reis LFR

P (X ≥ x' ) =

m (4)
n

A Eq. 4 é conhecida como Equação Califórnia.
Uma limitação é apresentar uma probabilidade
de 100% quando m = n, o que pode ser grosseiro
para pequenas amostras e dificulta a plotagem
em papéis de probabilidade. Por isso, diversos
autores adotaram uma correção na Eq. 4, de
modo a torná-la possível de plotar em papéis de
probabilidade e evitar limites superiores de pro-

babilidade. A maioria das equações empíricas
de probabilidade pode ser expressa pela Eq. 5
(CHOW, 1988):

P (X ≥ x' ) =

m−b
(5)
n + 1 − 2b

Na Eq. 5, b é um parâmetro de ajuste. A Tabela
1 mostra diversos valores de b adotados pelos
autores e sintetiza a sua fundamentação teórica.

Tabela 1 - Distribuições de frequência empíricas, referencial teórico e contextualização
Nome
Weibull
Blow
Mediana
Cunnane
Grigorten
Hazen
Turkey

Origem/Contextualização
Possui preferência de uso nos Estados Unidos. Sua concepção considerou
que todos os dados seriam distribuídos, uniformemente, de forma crescente,
obtendo valores de probabilidade de 0 a 100%. Assim, há n+1 intervalos.
Sua fundamentação levou em consideração as estimativas gráficas da média
e do desvio padrão de uma série de dados, aplicando uma distribuição de
probabilidade normal.
Tomando como base a fórmula de Blow (1958), que leva em conta a distribuição
uniforme da média, Filliben (1975) assumiu o mesmo comportamento para a
mediana.
Utilizou como critério a imparcialidade e a variância mínima para uma série de
amostras.
Criado a partir de uma série de dados utilizando a distribuição de valores
extremos Tipo I.
Muito utilizada na França, foi uma das primeiras equações desenvolvidas e levou
em consideração os intervalos de probabilidade factíveis, ou seja, o princípio de
que nunca existirá uma probabilidade de 100%.
Sua fundamentação levou em consideração uma mediana ponderada de um
conjunto de amostras, reduzindo o peso de valores extremos.

Chegodayev’s

Amplamente utilizada nos países da antiga União Soviética e Europa Oriental.

Hosking

Desenvolvida pelo Método dos Momentos Ponderados por Probabilidade para a
distribuição generalizada de valores extremos.

Obs.: A Equação de Hosking (Eq. 6) é a única que
não toma por base a Eq. 5, sendo:

P (X ≥ x' ) =

m − 0.35
(6)
n

3.4 Distribuições de Probabilidades Teóricas

b

Referência

0

(CHOW; MAIDMENT;
MAYS, 1988)

3
8

(BLOW, 1958)

127
400

(FILLIBEN, 1975)

2
5
11
25
1
2

(GRINGORTEN, 1963)
(HAZEN, 1930)

1
3
3
10
*

(CUNNANE, 1978)

(TUKEY, 1962)
(CHOW; MAIDMENT;
MAYS, 1988)
(HOSKING; WALLIS;
WOOD, 1985)

média e o desvio padrão (Eq. 7). Para determinar
a frequência de observações de determinada faixa, multiplica-se a probabilidade de ocorrência
pelo número de eventos (Eq. 8) (COLLISCHONN;
DORNELLES, 2013).
.4

1

1 . 0.5 9
0 3 4 8
. e 2 67 dx

3.4.1 Distribuição Normal

F(x) = '

A distribuição normal considerada tem por base
uma variável padronizada z. Ela pode ser cumulativa ou em massa. A função de densidade de probabilidade normal F(x) é calculada em função da

Em que: F(x) é a função de densidade de
probabilidade acumulada; xi é um dado da
amostra; σ x é o desvio padrão da amostra; x é a
média da amostra.
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0; √2π. σ.

(7)

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 171-189 | Jan a Mar, 2021

Análises estatísticas, visuais e não paramétricas para a otimização do ajuste de curvas idf e construção de
ábacos de projeto de obras hidráulicas: estudo de caso em São Carlos - SP

x = x# + σ& × K (8)

Em que: x é a precipitação máxima para uma
dada probabilidade; x é a média das precipitações máximas anuais; σx é o desvio padrão das
precipitações máximas anuais e K é um fator de
frequência da distribuição normal.

b=

1
(x − x- + 0,45 × σ2 ) (11)
0,7797 × s

Em que: x é a precipitação máxima anual; σ x é o

desvio padrão das precipitações máximas anuais;
x é a média das precipitações máximas anuais.

Combinando as equações 10 e 11, obtém-se a
3.4.2 Distribuição Log-Normal

Eq. 12.

A distribuição Log Normal (Eq. 9) considera que
os logaritmos das precipitações podem ser distribuídos normalmente. Desse modo, ela é bem
semelhante à distribuição normal. (COLLISCHONN; DORNELLES, 2013).

x = x# − σ& {0,45 − 0,7797 ln 1ln 2

TR
67} (12)
TR − 1

Em que: x é a precipitação máxima anual; σ x é o

desvio padrão das precipitações máximas anu-

log(x) = ((((((((
log(x) + Kσ,-.(/) (9)

				

Em que: log(x) é o logaritmo da precipitação máxima; log(x) é a média dos logaritmos das precipitações máximas anuais observadas; σlog(x) é o
desvio padrão dos logaritmos das precipitações
máximas anuais observadas e K é um fator de
frequência da distribuição log-normal.		
					

ais; x é a média das precipitações máximas anuais; TR é o tempo de retorno em anos, dado pelo
inverso da probabilidade de excedência.

3.5 Testes de aderência
Foram utilizados três testes de aderência (Kolmogorov-Smirnov, P-Valor e Coeficiente de determinação) para verificar as melhores combinações de
distribuições de frequência empíricas e teóricas.

3.4.3 Distribuição de Gumbel

A distribuição de Gumbel é descrita pelo desvio
3.5.1 Kolmogorov-Smirnov
padrão e pela média da amostra. Trabalhando as
equações, é possível obter, em função do risco
D = máx &( máx |S. (x) − P(x)|) ; ( máx 4S.5 (x)
()*+*)
()*+*)
ou do tempo de retorno adotado, os valores esti(13)
|S. (x) − P(x)|) ; ( máx 4S.5 (x) − S. 6 (x)4) 7
D = máx(Eq.
&( 10)
máx
mados pela distribuição
(COLLISCHONN;
()*+*)
()*+*)
DORNELLES, 2013).
)*

P = 1 − e'( (10)
Em que: P é a probabilidade de excedência; b é
dado por:
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Em que: SN(x) é a função de distribuição de frequência empírica acumulada; P(x) é a função
cumulativa de distribuição de probabilidade teórica (CDF) e SN1 e SN2 são dois pontos adjacentes
da curva CDF.
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A função de densidade de probabilidade acumulada CDF da distribuição K-S é dada de acordo
com Press et al. (2007) pela Eq. 14.

P"# =

6

(2j − 1)3 π3
√2π
) exp -−
5
(14)
z
8z 3
789

Onde z (Eq. 15) é a variável que descreve a distribuição e PKS é a probabilidade negar a hipótese
nula, que assume que as distribuições empíricas
e teóricas são iguais estatisticamente.

z = #$N& + 0,12 +

0,11
$N&

, D (15)

Em que: Ne é o tamanho efetivo da amostra que
assintoticamente tende ao número total das
amostras para valores maiores ou iguais a 4
(PRESS et al., 2007); e D é a estatística de Kolmogorov-Smirnov.
A Fig. 3 representa o gráfico de P-Valor em função da variável descritiva z e da estatística de
Kolmogorov-Smirnov para distintos tamanhos
de amostra e para 39 elementos.

Figura 3 - P-Valor em função da variável z e da estatística K-S para tamanhos de amostras múltiplos de 5.

O teste de hipótese é considerado aceito se o valor
de D calculado pela Eq. 13 for inferior ou igual ao valor crítico, obtido em função do nível de significância
e do tamanho da amostra. (PRESS et al., 2007).

3.5.2 Coeficiente de determinação
Outra forma de analisar os dados é comparar
o ajuste por mínimos quadrados das precipitações observadas em relação às modeladas pelas
distribuições teóricas. As Eq. 16, 17, 18 e 19 representam o sistema de equações para a determinação dos coeficientes de ajuste por mínimos
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quadrados e sua respectiva qualidade (LEVINE et
al., 2008).
/

q = #(P& − a − b × P+,& )² (16)
&01

/

∂q
= −2 '(P* − a − P+,* - = 0 (17)
∂a
*01
1

∂q
= −2 ' P) *P+ − a − b × P),+ / = 0 (18)
∂b
+23
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R" =

0/ )
∑2-34(a + b × P+,- − P
2
0/ )²
∑-34(P- − P

(19)

Em que: q é a soma dos quadrados dos desvios; Pi é a precipitação observada de ordem i;
Pm,i é a precipitação modelada pela distribuição teórica; a e b são os coeficientes lineares
e angulares do ajuste da reta dos dados
observados em função dos dados modelados,
respectivamente.

3.6 Desagregação dos valores máximos diários
em subdiários
Com a melhor combinação de probabilidade empírica x teórica foram calculadas as precipitações
máximas para tempos de retorno desejáveis.
Entretanto, quando se trata de dados diários de
precipitação, é necessário fazer a desagregação
em valores subdiários. Desse modo, coeficientes
propostos pela Cetesb (1979) foram utilizados,
devido à ausência de dados disponíveis. A Tabela
2 representa esses coeficientes.

Tabela 2 - Coeficientes de desagregação
t1→t2
24h/1dia
12h/24h
10h/24h
8h/24h

Coeficiente
1,14
0,85
0,82
0,78

t1→t2
6h/24h
1h/24h
30min/1h
25min/30min

Coeficiente
0,42
0,74
0,74
0,91

t1→t2
20min/30min
15min/30min
10min/30min
5min/30min

Coeficiente
0,81
0,7
0,54
0,34

Fonte: CETESB (1979).

3.7 Determinação dos coeficientes da IDF
tipo Sherman
A Equação IDF tipo Sherman possui o formato da
Eq. 20.

i=

K. TR(
(20)
(b + t).

Em que: i = intensidade em mm/h; TR = tempo de
retorno em anos; t = duração em minutos; K, a,
b, c são parâmetros adimensionais obtidos pelo
ajuste.
A determinação dos parâmetros K, a, b e c pode
ser feita utilizando a ferramenta solver do Micro-

soft Excel ®. Por outro lado, uma outra abordagem é a linearização da Eq. 20, que fornece um
sistema de equações para a determinação de K, a
e c (BRITTO; KELLNER, 2016). Nessa abordagem,
para a solução do sistema de equações é necessária a adoção do parâmetro b (CAVALCANTI, SILVA E REIS, 2015).
A obtenção do parâmetro b foi realizada utilizando o solver do Excel ® pelo método GRG não linear, por meio da minimização da Eq. 13, ou seja,
após admitir um valor de b, os outros três parâmetros são calculados pela solução do sistema
de equações. Esse processo se repete até que se
tenha a minimização da função objetivo (Eq. 21).

9

=
∑12
∑3: +P
8 (21)
12;12< 3;3< -.. -/,12,34 − P67/,12,34
)
min F. O =
m. n
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Onde Paj.ad,TR, é a precipitação para o ajuste adoti
tado desagregada em ti, para dado TR; Pmodl,TR, é
ti
a precipitação modelada com os parâmetros da
eq. de Sherman, m é o número de intervalos de
tempo adotados na desagregação e n é o número
de tempos de retorno adotado no cálculo.
3.8 Ábacos de projeto de estruturas hidráulicas
A aplicação do método racional a bacias pequenas é difundida mundialmente, conforme apresentado por Canholi (2005), Tucci (2012) e Akan

(1993). Uma forma eficiente e de aplicação prática para a determinação das vazões máximas de
projetos nesse tipo de bacia é a combinação do
método SCS-CN (1986) com o Método Racional.
Uma abordagem detalhada do método é encontrada em Gomes Júnior et al., (2019). Assim, conhecendo o uso e ocupação da bacia, tempo de
concentração e risco admitido no projeto, podese elaborar gráficos para determinar as vazões
de projeto de determinada região onde a IDF é
válida. A Eq. 22 apresenta a função que descreve
a vazão específica de projeto.

>
6
⎡ 4 K. TR ) × t ) − 5080 − 50,8= ⎤
5
60
CN
⎢ (b + 6t ) )
⎥ (22)
q(TR, CN, t ) ) = C. i =
18 ⎢4 K. TR × t ) + 20320 − 203,2= t ⎥
)
)
60
CN
⎣ (b + t ) )
⎦

Onde q é a vazão específica (m³/s/km²), tc é o
tempo de concentração da bacia (min), CN é o
coeficiente curve-number da condição hidrológica de projeto, Q é a vazão de projeto (m³/s), A é a
área da bacia (km²), C é o coeficiente de runoff e i
é a intensidade de precipitação em mm/h.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estação pluviométrica Nº 83.726 possuía
57 anos de dados de precipitações diárias, de
01/01/1961 até 31/12/2018.

Após a filtragem dos anos que passaram nesses
critérios, foi elaborada uma análise de frequência, obtendo-se os valores máximos anuais de
precipitação para cada ano. A aplicação do método de remoção de outliers descrito nas Eq. 1, 2
e 3 permitiu concluir que um dado de precipitação fora considerado outlier. Com isso, restaram
39 precipitações máximas anuais para a construção da Equação IDF.

4.2 Histograma de Frequências
4.2.1 Construção do histograma de frequências
e análise prévia visual

4.1 Remoção de Outliers
Foram removidos 11 anos de dados de precipitação por possuírem mais de 10 falhas ao longo de
todo o ano e mais seis anos por possuírem pelo
menos uma falha durante o período chuvoso.
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Os dados observados e modelados foram analisados por meio de um histograma de frequências. Na Tabela 3 são apresentados alguns valores resultantes da análise estatística descritiva
da amostra.
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Tabela 3 - Descrição estatística dos dados tratados de precipitação em São Carlos - SP
Variável

Valor

Variável

Valor

Variável

Valor

Variável

Valor

N

39

σP

15.5 mm

Cv

0.193

Pmáx

118.9 mm

P

80.5 mm

Intervalo

15 mm

G

+0.623

Pmin

45.2 mm

Onde N é o tamanho da amostra, P é a precipitação diária máxima média anual, σP é o desvio padrão da amostra, Intervalo é o tamanho dos intervalos do
histograma de frequência construído, Cv é o coeficiente de variação, G é o coeficiente de assimetria e Pmáx e Pmin são as precipitações máximas e mínimas
anuais, respectivamente.

São observados valores máximos de precipita-

gramas teóricos correspondentes ao histograma

ção diária da ordem de 115 mm. Contudo, para

de frequências reais, conforme ilustra a Fig. 4.

a extrapolação dos dados para análises de distribuição de probabilidades, deve-se avaliar o
ajuste de cada distribuição de acordo com os
dados. Assim, definindo 9 intervalos de precipitação, ou seja, faixas de 15 mm em 15 mm, as
precipitações foram agrupadas e foi construído
o histograma de frequências apresentado na Fig.
4. Além disso, utilizando as funções de distribui-

4.2.2 Análises do tempo de retorno para as
precipitações observadas
Além da utilização de histogramas para avaliar o
impacto das distribuições de frequência empíricas no ajuste de distribuições teóricas, foi realizada a construção de um gráfico que relaciona a
precipitação com o tempo de retorno do evento.
A Fig. 5 apresenta a relação entre as distribuições

ção de probabilidades de cada método (Normal,

de frequência empíricas e teóricas para os mes-

Gumbel e Log-Normal), foram plotados os histo-

mos valores de precipitação.

Figura 4 - Histograma de Frequências com intervalos de 15 em 15 mm para as distribuições
(a) Normal, (b) Gumbel e (c) Log-normal
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Figura 5 - Comparação entre os métodos empíricos e teóricos em relação ao tempo de
retorno para os dados tratados de precipitação em São Carlos - SP.

A análise dos dados permitiu observar, para cada
um dos 39 valores de precipitações utilizados,
quais frequências empíricas, isto é, quais tempos
de retorno, são associadas a cada um dos valores. Observam-se menores tempos de retorno
para a fórmula empírica de Weibull, sendo o seu
máximo valor da ordem de 40 anos de tempo de
recorrência. Por outro lado, a probabilidade empírica estimada pelo método de Hazen é a que
apresenta, para os mesmos valores de precipitação, tempos de retorno maiores.

Para o evento máximo observado (P ≅ 120 mm),
nota-se uma faixa de variação em tempos de
recorrência varrendo desde 40 anos a algo próximo a 80 anos, o que representa um acréscimo
de aproximadamente 100% no tempo de retorno dependendo do método empírico. A relação
entre as frequências acumuladas empíricas e
teóricas acumuladas é apresentada na Fig. 6,
que serviu de base para a estimativa da estatística D, Eq. 13.

Figura 6 - Análises gráficas do teste de Kolmogorov-Smirnov de cada distribuição empírica
em relação as distribuições teóricas de Gumbel, Normal e Log-Normal

continua...
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Figura 6 - Continuação...

4.3 Análises Estatísticas
Os resultados da análise de cada método empírico com cada método teórico analisado são apresentados
na Tabela 4.
Tabela 4 - Resultados obtidos das análises feitas combinando cada método empírico versus
Empírico
Weibull
Mediana
Hosking
Blow
Cunnane
Gringorten
Hazen
Tukey’s
Chegodayev's

Gumbel
R2
98.26%
97.78%
98.12%
97.63%
97.56%
97.42%
97.17%
97.74%
97.82%

D-KS
8.3%
8.4%
8.2%
8.5%
8.5%
8.5%
8.6%
8.4%
8.4%

Log Normal
P-valor
5.83%
6.40%
5.30%
6.99%
6.99%
6.99%
7.61%
6.40%
6.40%

R2
97.41%
97.24%
97.62%
97.19%
97.16%
97.12%
97.04%
97.22%
97.25%

Todas as combinações de distribuições passaram
no teste de Kolmogorov-Smirnov para um nível
de significância de 5%, pois o Dcrítico para uma
amostra de 39 elementos é de 21%. Entretanto,
ao avaliar a estatística D de Kolmogorov-Smir-
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D-KS
11.4%
11.8%
11.6%
11.8%
11.8%
11.9%
12.0%
11.8%
11.7%

Normal
P-valor
33.51%
37.81%
35.66%
37.81%
37.81%
38.89%
39.95%
37.81%
36.74%

R2
94.81%
94.70%
95.20%
94.68%
94.66%
94.65%
94.61%
94.69%
94.71%

D-KS
15.1%
15.4%
15.2%
15.5%
15.5%
15.5%
15.6%
15.4%
15.4%

P-valor
68.91%
71.12%
69.66%
71.84%
71.84%
71.84%
72.53%
71.12%
71.12%

nov dada pela Eq. 13, apenas a distribuição de
Gumbel é aceita para um nível de significância
de 10%. Desse modo, observa-se que as quatro
melhores combinações foram Gumbel-Hosking,
Gumbel-Weibull e Gumbel-Tukey’s.
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4.4 Ajuste das curvas IDF para durações de 5 a
60 min e 60 a 1440 min
Como a combinação da frequência acumulada
empírica de Weibull com a distribuição teórica
de Gumbel foi a de melhor coeficiente de determinação e foi aprovada com no teste K-S, ela foi
adotada para a elaboração dos ajustes matemáticos da Equação IDF tipo Sherman. A construção
do ajuste se deu para as durações de 5, 10, 15,
20, 25, 30, 60, 360, 480, 720 e 1440 min para os
tempos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 e 500
anos. Os parâmetros obtidos possibilitaram expressar a Equação IDF como:

819,67. TR,,-./
(23)
i=
(10,77 + t),,56

Supondo uma pressão atmosférica de 0,9ATM,
uma coluna de fluido de 12 km e uma temperatura inicial de 40°C, a coluna de água precipitável
(hp) é de cerca de 140 mm supondo decaimento
de temperatura linear de -6,5°C/km (CHOW et
al., 1998) e considerando a constante dos gases
ideais de 287J/(kg.K). Na Fig. 7 são apresentadas
as curvas IDF e PDF de melhor ajuste.

Figura 7 - Curvas IDF e PDF atualizadas para a cidade de São Carlos de 5 a 60 min e de 60 a 1440 min

Onde a linha vermelha tracejada representa a máxima coluna de água precipitável.
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Aplicando a Eq. 22 para curve-numbers de 75,
80, 85, 90, 95 e 98 (i.e., curve numbers usuais
para bacias urbanas) e para os tempos de retorno

de 2, 5, 10, 25, 50 e 100, obtêm-se os gráficos de
descarga específica de projeto para a cidade de
São Carlos, conforme ilustra a Fig. 8.

Figura 8 - Ábacos de dimensionamento de pequenas obras hidráulicas para a cidade de São Carlos - SP.
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5 DISCUSSÕES
Embora todas as combinações de distribuições
teóricas-empíricas tenham passado no teste
K-S com um nível de significância de 5%, ao
analisar a probabilidade do valor da estatística
D ter sido obtida ao viés, nenhuma das combinações atendeu a um nível de significância de
5%. Por outro lado, a distribuição de Gumbel
apresentou o melhor coeficiente de determinação com os dados observados. As distribuições
empíricas de Weibull e a de Hazen apresentaram uma variação de mais de 100% no tempo
de retorno estimado para o maior evento (Fig.
5). Isso pode gerar diferenças significativas em
obras hidráulicas projetadas com os diferentes
ajustes. Um exemplo similar dessa variação é
apresentado em Collischonn e Dornelles (2013).
Embora a distribuição de Weibull aparentemente superestime alguns eventos e tenha um
bom ajuste com a distribuição de Gumbel, ela é
fundamentada pela teoria dos grandes números (BERNOULLI, 1713) e tende a se ajustar melhor para grandes amostras. Desse modo, optou-se por sua utilização em detrimento da de
Hosking, que embora apresentasse menor valor
da estatística D e de P-Valor, tinha menor valor
de coeficiente de determinação.
O critério de outliers utilizado é, de certa forma,
relativamente restritivo. Mudanças razoáveis
nas curvas IDFs podem ser observadas considerando os valores extremos sem o tratamento
de outliers. Um ponto importante é a relevância física do problema, que está fundamentada
por condições climatológicas, isto é, algumas
precipitações extremas extrapoladas por métodos probabilísticos teóricos tendem a superar condições de risco ínfimo como a condição
da máxima coluna d’água precipitável. Por isso,
torna-se importante avaliar essa grandeza e
compará-la com as precipitações extrapoladas
por ajustes de probabilidades teóricos. Eviden-
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temente, há incertezas na avaliação e determinação da coluna de água precipitável; entretanto, ela é uma informação relevante e pode ser
utilizada como uma restrição superior em curvas IDFs, especialmente na ausência de grandes
séries históricas de precipitação.
É possível inferir da Fig. 7 uma pequena variação
entre os métodos Mediana, Blow, Tukey’s e Chegodayev’s, sendo a escolha de um ou outro sem
grandes variações potenciais para a amostra de
precipitações observadas. Isso pode ser explicado pela proximidade dos valores b da Eq. 5.
Muito embora as distribuições Normal e Log-Normal não sejam as mais adequadas para
valores extremos, todas passaram no teste K-S
e é interessante avaliar que ambas tiveram os
melhores ajustes às distribuições empíricas de
Weibull e Hosking, o que sugere que as duas
distribuições são as mais aplicáveis aos dados
analisados independentemente das distribuições teóricas escolhidas.
A cidade de São Carlos - SP, historicamente,
sofre com alagamentos e inundações. Desse
modo, uma das formas de abordar esse problema é utilizar técnicas compensatórias em
drenagem urbana. O dimensionamento dessas,
por sua vez, necessita de dados de precipitação,
portanto a utilização de curvas IDF é uma ferramenta importante para o manejo dos riscos de
enchentes, justamente por servir de base para
os seus projetos. Por outro lado, a decisão de
qual método empírico usar para se basear no
ajuste matemático da curva pode também ser
feita levando em conta critérios de planejamento e manejo dos recursos hídricos. Assim,
a escolha dos métodos que superestimam as
precipitações pode representar uma margem de
segurança para projetos de drenagem urbana.
A distribuição de Hazen foi a que apresentou o
pior desempenho, levando em conta tanto o co-
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eficiente de determinação como a estatística de
K-S e seu P-Valor apresentou, em linhas gerais,
para o mesmo valor de precipitação, os maiores
tempos de retorno. É interessante pensar que
seu uso é utilizado com frequência na França,
onde o conceito de técnicas compensatórias
em drenagem urbana é bem desenvolvido e os
projetos de drenagem não precisam atender a
grandes eventos para determinado risco admitido, haja vista a descentralização das técnicas
e o desenho usualmente relativamente mais resiliente de suas cidades (BAPTISTA, NASCIMENTO E BARRAUD, 2011).

quência empíricas de Weibull e Hosking. A uti-

Em relação às incertezas, é importante notar
que o próprio ajuste da Equação IDF no formato
tipo Sherman introduz algum tipo de erro. Além
disso, a utilização dos coeficientes de desagregação propostos pela Cetesb (1979) tem grande
sensibilidade no cálculo dos valores de precipitação subdiários.

em relação a São Carlos - SP. Além disso, a uti-

Os ábacos de dimensionamento são ferramentas práticas que fornecem vazões de pico em
função de critérios hidrológicos e de uso e ocupação básicos, como o curve-number, que pode
ser encontrado em livros e tabelas (e.g., Canholi (2005), SCS (1986)), tempo de concentração
(e.g., Silveira (2005)) e risco admitido, que tipicamente é uma grandeza estabelecida pelos
órgãos reguladores do munícipio e/ou estado.

aplicada para a elaboração de ábacos de vazão

lização de curvas IDF atualizadas em São Carlos
pode auxiliar no desenho de novas estruturas de
drenagem para o controle dos escoamentos. A
utilização dos ábacos simplifica e otimiza o cálculo das vazões de projeto e pode ser apresentada em planos diretores como guia de dimensionamento de estruturas de drenagem urbana.
Recomenda-se em trabalhos futuros avaliar estatisticamente as combinações entre métodos
teóricos-empíricos de probabilidades para regimes de precipitações menos e mais extremos
lização de mais distribuições de probabilidade
teóricas pode ser incluída na análise, gerando
mais combinações de distribuições teóricas e
empíricas e, portanto, mais flexibilidade para
o ajuste dos dados. Por fim, a metodologia
aplicada neste texto é abrangente e pode ser
específica e IDFs, podendo ser replicada em estudos hidrológicos.
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6 CONCLUSÕES
As distribuições de frequência empíricas, quando comparadas visando ao ajuste com distribuições teóricas, apresentam diferenças significativas na análise do tempo de retorno de
uma determinada intensidade máxima média
de precipitação. Os resultados obtidos permitem concluir que, para os dados da cidade de
São Carlos, a distribuição de valores extremos
Gumbel mais se adequa às distribuições de fre-
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Resumo
Neste trabalho foi avaliado o comportamento hidrodinâmico de um reator anaeróbio híbrido (UAHB) em escala
de bancada (22,1 L) submetido a variações senoidais cíclicas em valores superiores e inferiores a 30% da vazão
afluente. A operação do reator foi dividida em etapas com variação da vazão e do Tempo de Detenção Hidráulica
(TDH), sendo: etapa I com 1,84 L.h-1 e 12 h, etapa II com 2,76 L.h-1 e 8 h e etapa III com 5,53 L.h-1 e 4 h. O comportamento hidrodinâmico foi avaliado por meio de ensaios de estímulo-resposta tipo pulso, utilizando eosina
Y como traçador. Nos ensaios hidrodinâmicos foram verificados adiantamento do pico de concentração do traçador e lento decaimento da concentração (fenômeno de cauda longa). O regime de escoamento no reator foi
classificado como de tanques de mistura completa em série (N-CSTR), mesmo com a variação da amplitude da
vazão afluente. Foram observadas zonas mortas apenas na etapa I. Não foi verificada presença de curtos-circuitos hidráulicos e a eficiência hidráulica foi classificada como satisfatória nas etapas de operação.
Palavras-chave: Traçador. Fenômeno de Cauda. Modelos Uniparamétricos. Difusão. Anomalias.
Abstract
This work evaluates the hydrodynamic behavior of an anaerobic hybrid reactor (UAHB) in bench scale (22,1 L) submitted to cyclic sinusoidal variations in values superior and inferior to 30% of the influent flowrate. The operation
of the reactor was divided into stages with variation of the flowrate and the Hydraulic Retention Time (HRT), being:
stage I with 1.84 L h-1 and 12 h, stage II with 2.76 Lh-1 and 8 h and stage III with 5.53 L h-1 and 4 h. The hydrodynamic
behavior was evaluated through pulse-type stimulus-response assays using eosin Y as tracer. In the hydrodynamic
assays, an advance of the tracer concentration peak and slow tracer concentration decay (long tailing phenomena)
were verified. The flow regime in the reactor was classified as N-continuous stirred tank reactors in series (N-CSTR),
even with the variation of the amplitude of the influent flowrate. Dead zones were observed only in stage I. No hydraulic short-circuits were present and hydraulic efficiency was classified as satisfactory in the operation stages.
Keywords: Tracer. Tailing phenomena. Uniparametric models. Diffusion. Anomalies.
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1 INTRODUÇÃO
Dentre os reatores anaeróbios existentes, o reator
anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo
(do inglês, Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB)
é um dos mais utilizados em estações de tratamento de esgotos sanitários no Brasil. Nesse tipo de unidade, a eficiência média atinge até
70% de remoção de matéria orgânica (em termos
de DBO5,20), na maioria dos casos, em condições
de rotina operacional em estações de tratamento de esgotos sanitários municipais (ETE) (Foresti
et al., 2006).

que as usualmente empregadas nos reatores

Devido o reator tipo UASB apresentar algumas
limitações, como o arraste de sólidos para o
efluente, acúmulo da escuma na região superficial do separador trifásico e também baixa degradação da matéria orgânica (M.O) na região
logo abaixo do separador trifásico, se comparado à região inferior do seu leito de lodo denso,
alguns autores passaram a modificar construtivamente o reator UASB para atingir maiores eficiências de remoção de matéria orgânica, menor
tempo de detenção hidráulica e maiores velocidades ascensionais (Passig e Campos, 2005;
Chernicharo, 2007).

global do reator, e por isso, devem ser avaliadas

Como uma alternativa ao reator UASB, Maxham
e Wakamiya (1981) propuseram o reator anaeróbio híbrido (do inglês, Upflow Anaerobic Hybrid
Blanket - UAHB), sendo este uma variação do reator UASB, composto por uma manta de lodo na
parte inferior e um meio suporte para imobilização da biomassa na parte superior.

tido a variações de carga hidráulica e orgânica,

O meio suporte na parte superior do reator auxilia na retenção do lodo e funciona como um suporte de biofilme microbiano, que acarreta como
consequência a elevação da eficiência global do
sistema, pois esse recheio funciona como uma
zona de “polimento” do efluente, melhorando a
estabilidade do sistema e possibilitando a aplicação de velocidades ascensionais maiores do

desempenho da atividade microbiana no reator
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UASB, e em consequência diminuição do tempo
de detenção hidráulico (TDH), que em média para
reatores UASB varia de 6 a 8 h (Passig e Campos
2005; Chernicharo, 2007).
Outra vantagem do reator UAHB é a possibilidade de operação com cargas hidráulicas maiores
e mais variáveis, se comparado ao reator UASB,
pois acentuadas variações da carga hidráulica
(como por exemplo, até três vezes o valor da sua
vazão afluente) causam redução da eficiência
para que a estabilidade operacional seja mantida
(Foresti et al., 2006; Carvalho et al., 2008).
Segundo Sperling (2007), variações da carga hidráulica e orgânica no afluente são rotineiras em
diversas ETEs, pois elas são consequências das
variações de consumo de água durante o dia, na
semana, no mês e no ano, sendo que em média
80% da água potável consumida nas residências
acaba se tornando esgoto sanitário.
Desse modo, também é importante avaliar a
hidrodinâmica do reator UAHB quando submepois os aspectos hidrodinâmicos influenciam na
velocidade das reações biológicas por meio de
alterações na taxa de transferência de massa e
na distribuição das reações ao longo do reator,
acarretando na diminuição do volume útil e do
tempo de detenção hidráulica necessários ao
(Zaiat e Foresti, 1997; Levenspiel, 2000).
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi
avaliar o comportamento hidrodinâmico experimental de um reator UAHB em escala de bancada, submetido à variação senoidal cíclica diária
da vazão afluente, típicas de esgotos sanitários.

Godinho JP, Passig FH, Arantes EJ, Carvalho KQ, Belini AD

2 METODOLOGIA
2.1 Aparato experimental
Um reator anaeróbio híbrido (UAHB) em escala
de bancada com volume útil de 22,1 L foi cons-

truído em vidro com 1 m de altura e medidas da
base de 12,5 cm x 20 cm (Fig. 1).

Figura 1 - Esquema do Reator UAHB em escala de bancada.

O meio suporte para aderência do biofilme bacteriano, fixado no compartimento central do reator, é composto de anéis de conduíte corrugado
de PVC de 20 mm de diâmetro, 30 mm de lado,
3300 mm² de área superficial, 1,4 g de massa total, 1,40 mL de volume e densidade de 1,4 g mL-1.
O substrato (afluente) utilizado para alimentação
do reator UAHB foi esgoto sintético, simulando
esgoto sanitário, preparado com as proporções
de concentrações adaptadas de Torres (1992).
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O afluente era armazenado em um tanque de
equalização com capacidade de 310 L e este
era conduzido para o reator UAHB por meio de
bomba dosadora eletromagnética de diafragma ProMinent, modelo gamma, com capacidade
de vazão de 7,1 L h-1. A inoculação do reator foi
realizada com 6 L de lodo anaeróbio floculento,
que ocupou aproximadamente 33% do volume
do reator, proveniente de um Reator Anaeróbio
de Leito Fluidizado (RALF) que trata os esgotos
sanitários de parte do município de Curitiba, PR.
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Foi desenvolvido um sistema supervisório de
aquisição de dados, utilizando um software
computacional e uma placa digital/analógica, para monitorar a temperatura do líquido e
controlar a vazão afluente do reator UAHB, si-

mulando variações horárias (Fig. 2), conforme
a variação horária afluente de uma Estação de
Tratamento de Esgotos do município de Piracicaba, SP descrita anteriormente por Passig, Villela e Ferreira (2000).

Figura 2 - Variação de vazão afluente horária do reator UAHB para os TDH de 12 h, 8 h e 4 h.

2.2 Caracterização dos esgotos sanitários e
monitoramento do reator
A caracterização dos esgotos sanitários utilizados como substrato para alimentação do reator
UAHB foi realizada por meio de análises físicas
e químicas, totalizando 6 perfis de amostragem
temporal, com coleta de amostras do afluente e

efluente em intervalos de 3 h durante 24 h. Para
as amostras do afluente foi utilizado um coletor automático da marca ISCO, modelo 6700C.
A relação dos parâmetros analisados, metodologia empregada e referências usadas no
monitoramento do reator UAHB estão descritas
na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros analisados, metodologia empregada e referências usadas no monitoramento do reator UAHB.
Parâmetros
Temp. do líquido (°C)
pH
AB (mgCaCO3 L-1)
AV (mgHAc L-1)
DQO (mgO2 L-1)
DBO5,20 (mgO2 L-1)
ST (mg. L-1)

Frequência de análises
Diária
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal

Método de Análise
Potenciométrico
Potenciométrico
Titulométrico
Titulométrico
Espectrofotométrico
Respirométrico
Gravimétrico

N° do Método
4500_H+
5220_D
5210 D
2540_B

Referência
Eaton et al. (2005)
Ripley et al. (1986)
Dillalo e Albertson (1961)
Eaton et al. (2005)
Eaton et al. (2005)
Eaton et al. (2005)

Legenda: Temp. - Temperatura do líquido; AB - Alcalinidade a Bicarbonato; AV - Ácidos Voláteis; DQO - Demanda Química de Oxigênio (amostras brutas);
DBO5,20 - Demanda Bioquímica de Oxigênio (amostras brutas); ST - Sólidos Totais.
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2.3 Operação do reator
A operação da partida do reator UAHB teve início
em batelada, com inoculação do lodo anaeróbio
e enchimento com esgoto sintético por período
de uma semana, para promover a aclimatação da
biomassa no interior do reator. Após esse período foi iniciada a alimentação contínua do reator com esgoto sintético com vazão afluente de
1,84 L h-1 e TDH de 12 h, até atingir o estado de
equilíbrio dinâmico aparente (EEDA) no 90o dia
de operação, verificado por meio da determinação dos mesmos parâmetros da Tabela 1. Após
o alcance do EEDA, o reator foi submetido a variações senoidais cíclicas (Fig. 2) em valores inferiores e superiores a 30% da vazão afluente,
sendo de – etapa I - 1,84 L h-1 (TDH de 12 h), com
picos de mínimo e máximo iguais a 1,26 L h-1 e
2,39 L h-1, respectivamente, do 201º ao 226º
dia de operação; - etapa II - 2,76 L h-1 (TDH de
8 h), com picos de mínimo e máximo iguais a
1,89 L h-1 e 3,59 L h-1 do 271º ao 285º dia de operação; - etapa III - 5,53 L h-1 (TDH de 4 h), com
picos de mínimo e máximo iguais a 3,78 L h-1 e
7,18 L h-1 do 333º ao 345º dia de operação.
A aplicação da variação senoidal com período
de 24 h para a amplitude de 30% em relação a
cada vazão afluente foi realizada por programa
computacional que alterava percentualmente a
vazão afluente da bomba dosadora em intervalos de 15 min.
2.4 Ensaios hidrodinâmicos
Para avaliar o comportamento hidrodinâmico
do reator UAHB foram realizados dois ensaios
de estímulo-resposta tipo pulso para cada TDH,
utilizando Eosina Y amarela (C20H11Br4Na2O5)
como traçador. Esse traçador possui solubilidade
em água de 0,1 g mL-1, peso molecular de 691,88
g e comprimento de onda de 516 nm. A solução
foi preparada com 0,20 g do traçador em 10 mL
de água destilada. Antes de injetar a eosina Y, foi
194

necessário coletar uma amostra do efluente do
reator sem a presença do traçador (branco), que
serviu de referência para realização das análises
de absorbância das outras amostras pelo espectrofotômetro (HACH® UV-VIS, modelo DR5000).
Após a coleta da amostra foram injetados 10 mL
da solução (contendo o traçador), na entrada do
reator com auxílio de uma seringa de 15 mL no
tempo de aproximadamente 10 s. A coleta das
amostras do efluente (20 mL) foi feita em intervalos de 30 min. com um coletor automático da marca Isco, modelo 6700C, com tempo total de ciclo
de amostragem de 3 vezes o TDH de cada etapa
de operação. As amostras coletadas foram centrifugadas em centrífuga clínica marca CentriBio e
modelo 80-2B-15ML durante 2 min a 3500 rpm
para evitar a interferência de sólidos na leitura das
absorbâncias pelo método colorimétrico.
Para determinar a concentração do traçador nas
amostras do efluente foi realizada uma curva
analítica da concentração da eosina Y, utilizando
o método colorimétrico de leitura de absorbância
no comprimento de onda de 516 nm. Após a leitura, os valores foram transferidos para uma planilha eletrônica, para obtenção dos gráficos da variação da concentração do traçador pelo tempo.
De acordo com Levenspiel (2000), foi realizada
normalização das curvas experimentais da variação de concentração do traçador ao longo do
tempo (C(t)), que resultaram em curvas de distribuição do tempo de residência hidráulica (Eθ) em
função do tempo adimensional (θ). Após a normalização, foi possível calcular a variância para
cada ensaio (σ²θ).
O ajuste das curvas experimentais foi realizado
com base nos modelos teóricos uniparamétricos
de dispersão de pequena intensidade (PD) e de
grande intensidade (GD), que representam um
reator tipo tubular ideal e o modelo de tanques
de mistura completa em série (N-CSTR) que simula um reator agitado por N tanques agitados
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 190-204 | Jan a Mar, 2021
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ideais em série (Tabela 2). Esses modelos podem
ser verificados por meio do número de Peclet (Pe)
para dispersão de pequena intensidade (Pep) e

de grande intensidade (Peg) e também com o número (N) de tanques agitadores ideais em série
do modelo N-CSTR.

Tabela 2 - Modelos teóricos uniparamétricos ideais utilizados nos cálculos hidrodinâmicos.
Modelo
Dispersão de pequena
intensidade (PD)
Dispersão de grande
intensidade (GD)
Tanques de mistura completa
em série (N-CSTR)
Fonte: Adaptado de Levenspiel (2000).

Parâmetro
&

Equação
+

/0

Pe# = %'² * = %,..*
)

σ²# = %
𝑁𝑁 =

2
8
*+%
*
Pe)
Pe) ²
1
θ() *
=
σ²&
σ²

𝐸𝐸" =
𝐸𝐸" =

−Pe, (1 − θ)²
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1
5
4
&4π(Pe, )
1

1

&(4πθ/Pe. )
𝐸𝐸" =

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 3−

(1 − θ²)
6
4θ/Pe.

𝑁𝑁(𝑁𝑁. θ)*+, +*1
𝑒𝑒
(𝑁𝑁 − 1)!

Em que: Pep - Número de Peclet para dispersão de pequena intensidade; Peg - Número de Peclet para dispersão de grande intensidade; θ - tempo de residência
médio (adimensional); Eθ - Função de distribuição do tempo de residência hidráulica; σ² - variância; σ²θ - variância (adimensional); N - número de reatores em
𝐷𝐷
- número de dispersão do reator.
série;
𝑢𝑢. 𝐿𝐿

O percentual de recuperação de massa do traçador foi calculado de acordo com Kellner et al.
(2009), conforme Eq. 1. Segundo Cossio (1993),
é necessário chegar a 85% de recuperação da
massa do traçador para validar o experimento.

RMT =

∑*$+, "

𝐶𝐶$ − 𝐶𝐶$&'
) × (𝑡𝑡$ − 𝑡𝑡$&' ) × 𝑄𝑄2
2
(1)
𝑀𝑀4 × 0,01

Em que: RMT - Recuperação de Massa do Traçador (%); Ci - concentração (mg L-1) do traçador
no tempo ti (h); Qe - vazão efluente (m3 h-1); M0
- massa do traçador injetada no reator (mg L-1);
0,01 - fator percentual.
2.5 Características hidráulicas do reator UAHB
As características hidráulicas verificadas no reator
UAHB foram eficiência hidráulica, volume de zonas
mortas e presença de curtos-circuitos hidráulicos,
conforme equações utilizadas descritas na Tabela 3.

dologia descrita por Persson et al. (1999) e Sarathai et al. (2010).
Para o cálculo do volume de zonas mortas foi utilizada metodologia descrita por Peña et al. (2006) e Singh et al. (2006), 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 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).
De acordo com Sarathai et al. (2010), a presença
de curtos-circuitos se dá quando o valor da razão
(Ψ) do tempo em que ocorre o pico da concentração do traçador no efluente com o TDH real
for menor ou igual a 0,3.

Para determinação da eficiência hidráulica, que
reflete o volume efetivo e o número de tanques
de mistura completa em série, foi aplicada meto-

Segundo Persson et al. (1999) e Sarathai et al.
(2010), a eficiência hidráulica está relacionada
com o volume real do reator e com a condição de
reatores de mistura completa em série, sendo: (i)
boa para λ > 0,75; (ii) satisfatória para 0,5 < λ <
0,75 e (iii) insatisfatória para λ ≤ 0,5.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 190 -204 | Jan a Mar, 2021

195

Godinho JP, Passig FH, Arantes EJ, Carvalho KQ, Belini AD

Tabela 3 - Equações para determinação da presença de zonas mortas, curtos-circuitos hidráulicos, eficiência hidráulica.
Anomalias

Equações

𝛽𝛽 =

Zonas Mortas

Significado

"#$%
"#$&

β = relação entre o TDH real (h) e o TDH teórico (h);
Va = volume ativo do reator (m3);
Vt = volume total do reator (m3);
Vd = volume de zonas mortas (m3).

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉.𝛽𝛽

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉−𝑉𝑉𝑉𝑉
!

Ψ = !"

Curtos-Circuitos

#

Ψ = presença de curtos-circuitos;
𝛕𝐤 = tempo em que ocorre pico da concentração (h);
𝛕𝐫 = TDH real (h).
λ = eficiência hidráulica;
β = relação entre o TDH real (h) e o TDH teórico (h);
N = número de tanques CSTR em série.

'

𝜆𝜆 = 𝛽𝛽$1 − )

Eficiência Hidráulica

(

Fontes: Sarathai et al. (2010); Peña et al. (2006); Thackston et al. (1987); Persson et al. (1999).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Monitoramento do reator UAHB
Na Tabela 4 constam o resumo dos resultados obtidos com o monitoramento realizado no reator UAHB
durante os ensaios hidrodinâmicos.
Tabela 4 - Resumo do monitoramento realizado no reator UAHB durante os ensaios hidrodinâmicos.
12 h

Parâmetro

Temp.

pH

AB
(mgCaCO3 L-1)

AV
(mgHAc L-1)

DQO
(mg L-1)

DBO5,20
(mg L-1)

ST
(mg L-1)

N
Méd
DVP
CV
N
Méd
DVP
CV
N
Méd
DVP
CV
N
Méd
DVP
CV
N
Méd
DVP
CV
N
Méd
DVP
CV
N
Méd
DVP
CV

Afluente
8
6,97
0,23
3,3
8
67
5
8
8
89
4
4
16
756
20
3
3
453
13
3
8
1585
61
4

Efluente
192
20,7
0,2
1,0
16
7,12
0,15
2,1
16
213
14
7
16
31
2
7
32
93
10
10
3
42
2
4
16
652
119
18

8h
%
16
87
1
2
3
91
1
1
8
59
5
9

Afluente
8
6,97
0,23
3,3
8
60
8
14
8
108
9
8
16
760
21
3
3
509
18
3
8
1745
51
3

Efluente
192
21,2
0,2
1,0
16
7,19
0,10
1,4
16
148
20
14
16
64
9
14
32
142
14
10
3
59
3
5
16
738
84
11

4h
%
16
81
1
2
3
89
1
1
8
58
5
8

Afluente
8
6,89
0,28
4,1
8
57
14
25
8
101
10
10
16
793
29
4
3
420
5
1
8
1747
50
3

Efluente
192
15,9
0,2
1,0
16
6,92
0,11
1,6
16
163
21
13
16
71
6
9
32
252
20
8
3
119
6
5
16
793
66
8

%
16
68
2
3
3
73
2
1
8
53
2
5

Legenda: Temp. - Temperatura do líquido (OC); AB - Alcalinidade a Bicarbonato; AV - Ácidos Voláteis; DQO - Demanda Química de Oxigênio (amostras brutas);
DBO5,20 - Demanda Bioquímica de oxigênio (amostras brutas); ST - Sólidos totais.
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Para o TDH de 12 h e 8 h as temperaturas se
mantiveram próximas, mas no TDH de 4 h esta
foi aproximadamente 5 ºC menor que as anteriores, o que pode ter influenciado o processo
de digestão anaeróbia de forma a prejudicar a
eficiência do sistema quanto à remoção da matéria orgânica (MO). Segundo Gerardi (2006), o
processo começa a perder eficiência em temperatura inferior a 20 ºC. O pH se manteve na faixa
de 6,0 a 8,0 para as três etapas operacionais, e
está de acordo com a faixa indicada por Speece
(1983) para a digestão anaeróbia.

Comportamento similar foi reportado por Stan-

Foi possível observar que para as três etapas
ocorreu aumento da alcalinidade a bicarbonato no efluente, assegurando a capacidade de
tamponamento do reator, ou seja, a neutralização dos ácidos graxos voláteis produzidos nas
etapas acidogênicas e acetogênicas mesmo
frente à diminuição do TDH. Durante a operação do reator foi verificada diminuição da concentração de ácidos voláteis no efluente, com
concentração inferior a 200 mgHAc L-1, o que,

de 60% conforme estabelecido na Resolução

conforme reportado por Chernicharo (2007),
indica condição adequada para processo de digestão anaeróbia.
Em termos de DQO pode-se afirmar que a redução do TDH acarretou a diminuição da eficiência de remoção da MO em amostras brutas
em 19%, comparados os TDH de 12 h (87%) e
4 h (68%). Porém, mesmo com essa redução,
pode-se afirmar que o reator UAHB se manteve
estável e suportou a diminuição do TDH inicial
aplicado em três vezes (12 h).
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ford e Kato (2003) para TDH 8 h com 70%, Chernicharo e Machado (1998) de 9 h com 80% e
Lima et al. (2015) de 10,5 h com 77%, respectivamente, na operação de reatores UAHB.
Em termos de DBO5,20, a eficiência de remoção
foi prejudicada pelo aumento da vazão afluente e diminuição do TDH de 12 h (91%) para 4 h
(73%), com redução de aproximadamente 18%
(Tabela 4). Mesmo com essa redução, o reator
UAHB foi capaz de atender à eficiência mínima
430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Cavalcanti (2005) obteve eficiência de remoção
de DBO5,20 de 80%, 86%, 87% para TDH de 10
h, 8 h e 6 h, respectivamente; e Passig e Campos
(2005) verificaram remoção de 91% na operação de um UAHB com TDH de 6 h.
A eficiência de remoção de sólidos totais (ST)
foi de 59% para TDH de 12 h, 58% para TDH de
8 h e 53% para TDH de 4 h, ou seja, redução de
apenas 6% em função da redução de 33% do
TDH de 12 h para 4 h.

3.2 Hidrodinâmica
As curvas de variação da concentração de eosina
Y, em função do tempo, nas amostras coletadas na
saída do reator UAHB são apresentadas na Fig. 3.
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Ensaio 1

(a)

Ensaio 2

Ensaio 1

(b)

Ensaio 2

Ensaio 1

(c)

Ensaio 2

Figura 3 - Variação da concentração de eosina Y ao longo do tempo para os três TDH testados.
(a) TDH de 12 h; (b) TDH de 8 h e (c) TDH de 4 h.
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Na Fig. 3 é possível observar o efeito de cauda
longa em todos os ensaios, devido ao lento decaimento da concentração do traçador ao longo
do tempo, o que segundo Levenspiel (2000) pode
indicar difusão dos traçadores em zonas mortas
do reator ou adsorção dos traçadores na biomassa do reator (lodo floculento). Outros autores
também observaram o efeito de cauda longa Passig (2005); Peña et al. (2006); Carvalho et al.
(2008); Sarathai et al. (2010), Freitas et al. (2017)
e Godinho et al. (2018).

persão e menores os de Peclet (Tabela 5). Não
foi possível observar influência na extensão da
cauda no número de tanques (N) do modelo
N-CSTR, mas segundo Zaiat, Foresti (1999) o
número de tanques de mistura também diminui com o aumento da extensão da cauda nas
curvas de concentração do traçador ao longo
do tempo.
O pico de concentração da eosina Y (em mg.L-1)
para TDH de 12 h foi verificado em 6 h com
6,3 mg.L-1, para o TDH de 8 h foi em 5 h com
8,3 mg.L-1 e para o TDH de 4 h ocorreu em 2,5 h
com 7,4 mg.L-1 (Fig. 3).

Passig e Blundi (1996) realizaram ensaios hidrodinâmicos do tipo pulso com rodamina WT como
traçador na operação de um reator anaeróbio de
leito estruturado abiótico. Os autores também
observaram o efeito de cauda longa e atribuíram
esse fenômeno à provável existência de recirculação interna no reator, zonas mortas e/ou interações do traçador com o meio suporte.

O modelo N-CSTR (tanques de mistura completa
em série) melhor se ajustou aos dados experimentais (curvas) para as três condições hidráulicas distintas (Fig. 4), TDH de 12 h (R2 0,94), 8 h
(R2 0,93) e 4 h (R2 0,92), apesar de inicialmente os
ensaios não respeitarem suas premissas básicas
(D/uL < 0,01 e dispersão idêntica dentro e fora do
volume de controle).

Quanto maior a extensão da cauda das curvas
(Fig. 3), maiores os valores do número de dis-

Tabela 5 - Resultados obtidos com os ajustes dos dados experimentais dos TDH de 12 h, 8 h e 4 h.
Ensaio
1
2
1
2
1
2

TDHteórico
(h)
12

8

4

TDHreal
(h)

RMT
(%)

N-CSTR

12,6

75

3

Número de Peclet (Pe)

Dµ L-1

Coeficiente de correlação (R2)

PD

GD

Pep

Peg

N-CSTR

PD

GD

0,39

0,64

2,56

1,56

0,94

0,71

0,39

12,6

69

3

0,39

0,66

2,56

1,52

0,95

0,72

0,40

8,3

87

3

0,35

0,59

2,86

1,69

0,93

0,72

0,48

8,3

89

3

0,35

0,60

2,86

1,66

0,94

0,73

0,48

3,9

63

3

0,32

0,53

3,13

1,89

0,92

0,76

0,54

3,9

68

3

0,32

0,52

3,13

1,92

0,93

0,78

0,55

Legenda: RMT - recuperação de massa da eosina Y ao final dos ensaios, TDH - Tempo de detenção hidráulico, PD - Pequena dispersão, GD - Grande dispersão,
Pep- Número de Peclet (pequena dispersão), Peg- Número de Péclet (grande dispersão).
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Ensaio 1

Ensaio 1

Ensaio 1

(a)

(b)

........
(c)

Ensaio 2

Ensaio 2

Ensaio 2

Figura 4 - Curvas de distribuição do tempo de residência para os três TDH médios testados.
(a) TDH de 12 h; (b) TDH de 8 h e (c) TDH de 4 h

200

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 190-204 | Jan a Mar, 2021

Avaliação hidrodinâmica de um reator anaeróbio híbrido (UAHB) submetido à variação senoidal cíclica da vazão afluente

No ajuste dos dados experimentais pelos modelos teóricos uniparamétricos, foram determinados os números de dispersão dos modelos
de dispersão de Grande (GD) e Pequena (PD)
intensidade, e os respectivos números de Peclet
(Pep e Peg) e o número (N) de reatores em série
para o modelo de Tanques de mistura completa
em série (N-CSTR), conforme pode ser verificado
na Tabela 5.

mistura completa em série nas condições operacionais avaliadas. Esses resultados são similares aos reportados por Passig (2005), Carvalho et al. (2008), Freitas et al. (2017) e Godinho
et al. (2018).
Como o modelo N-CSTR em série apresentou
maior correlação dos dados avaliados, admite-se
que o regime de fluxo no interior do reator obedece a esse modelo, mesmo considerando que
os escoamentos em reatores biológicos não são
ideais em virtude da influência da biomassa no
comportamento hidrodinâmico de acordo com
Levenspiel (2000).

Como observado na Tabela 5, foi verificado atraso na resposta do traçador nos ensaios com TDH
12 h e 8 h, acarretando no aumento do TDH real
do reator em relação ao teórico estipulado em
projeto, com diferenças de 5% e 4%, respectivamente. Por outro lado, adiantamento do TDH
real de 2,5% em relação ao TDH teórico de 4 h foi
obtidp devido ao aumento da vazão afluente em
50% em relação ao TDH de 8 h.

Na Tabela 6 é possível observar o volume de zonas mortas negativo para TDH de 12 h, indicando presença de caminhos preferenciais no interior do reator de acordo com Peña et al. (2006).
O mesmo comportamento também foi verificado por Cruz et al. (2016), Freitas et al. (2017) e
Godinho et al. (2018) em reatores anaeróbios e
por Cruz et al. (2020) em um estudo hidrodinâmico computacional de Reator UASB em escala
de laboratório. Por outro lado, foram determinados volumes de zonas mortas no TDH de 8 h e
4 h, o que pode influenciar no atraso da resposta e no lento decaimento do traçador no efluente do reator.

Os valores médios de massa de traçador recuperada resultaram em 72%, 88% e 65,5% para TDH
de 12 h, 8 h e 4 h, respectivamente, ou seja, apenas
para TDH de 8 h foi observado valor superior a 85%
estabelecido por Cossio (1993) como uma das premissas de validade do ensaio hidrodinâmico.
Com o ajuste dos dados experimentais pelo
modelo N-CSTR foram obtidos 3 tanques de

Tabela 6 - Volume de zonas mortas, curtos-circuitos e eficiência hidráulica para os TDH de 12 h, 8 h e 4 h.
Ensaio
1
2
1
2
1
2

TDHteórico (h)
12

8

4

TDHreal (h)

Pico (h)

Volume de zonas
mortas (m3)

Eficiência
Hidráulica (λ)

Curto-Circuito (Ψ)

12,6

6

-0,001

0,61

0,47

12,6

6

-0,001

0,61

0,48

8,3

5

0,007

0,65

0,72

8,3

5

0,007

0,64

0,72

3,9

2,5

0,015

0,67

1,51

3,9

2,5

0,015

0,67

1,52

Não foi observada presença de curtos-circuitos
para as condições operacionais avaliadas, pois
os valores de Ψ resultaram em 0,48, 0,72 e 1,5

para TDH de 12 h, 8 h e 4 h, respectivamente. De
acordo com Sarathai et al. (2010), a presença de
curtos-circuitos se dá quando o valor da razão
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(Ψ) do tempo em que ocorre o pico da concentração do traçador no efluente com o TDH real
for menor ou igual a 0,3.
Segundo o mesmo autor, os curtos-circuitos hidráulicos promovem diminuição da capacidade
de distribuição uniforme do traçador ao longo do reator, podendo diminuir sua eficiência e
consequentemente comprometer a qualidade do
efluente final.
A eficiência hidráulica (λ) resultou em satisfatória de acordo com classificação de Persson et
al. (1999) e Sarathai et al. (2010), pois os valores médios resultaram em 0,61, 0,65 e 0,67 para
TDH de 12 h, 8 h e 4 h, respectivamente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho, foi possível verificar que
o reator UAHB alcançou o estado de equilíbrio
dinâmico aparente (EEDA) ao longo da operação, sendo possível observar produção de alcalinidade a bicarbonato para neutralizar os ácidos
voláteis produzidos nas etapas da acidogênese e
acetogênese da digestão anaeróbia.
Em relação à hidrodinâmica, observou-se efeito de
cauda longa em todas as condições operacionais
devido à difusão do traçador nas zonas mortas do
reator ou adsorção dos traçadores na biomassa
do reator (lodo floculento). O atraso da resposta
e o lento decaimento do traçador no efluente do
reator resultaram da presença de zonas mortas no
reator operado com TDH de 8 h e 4 h.
O regime de escoamento no interior do reator
UAHB foi classificado como de tanques de mistura completa em série (N-CSTR), mesmo com a
variação da amplitude da vazão afluente.
A eficiência hidráulica resultou em média de 65%
e não foram verificados curtos-circuitos para as
condições operacionais avaliadas.
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Resumo
As técnicas utilizadas em estudos de integridade/viabilidade celular de cianobactérias fornecem duas respostas: células intactas ou não. Esses valores categóricos e dicotômicos dificultam muitas vezes a análise
estatística dos resultados. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar duas metodologias para
análise desses dados, mostrando uma sequência detalhada de procedimentos que permitam avaliar, com o
rigor estatístico necessário, dados categorizados de integridade celular. Para tal, foram utilizados 3600 registros de integridade celular de Dc e Rr. Na abordagem tradicional identificou-se associação entre causa (perda
de integridade celular) e efeito (condições de mistura) somente para Dc. Todavia, para quantificar essas associações, fez-se necessário o cálculo da razão de chances (OR), o que tornou o processo mais laborioso. Já
na abordagem alternativa (regressão logística), as OR foram estimadas por meio da comparação das chances
de dois cenários, tornando o processo mais rápido. No entanto, devido ao sinergismo entre as variáveis do
modelo, deve-se ter cautela com as interpretações dos resultados. Portanto, a combinação dessas abordagens, seguindo os procedimentos propostos, permite uma interpretação mais assertiva de fenômenos com
respostas dicotômicas, tais como integridade/viabilidade de cianobactérias.
Palavras-chave: Teste exato de Fisher. Odds ratio. Regressão binomial logística. Cianobactérias filamentosas.
Cylindrospermopsis raciborskii. Dolichospermum circinale. Análise multivariada.
Abstract
The techniques used in cyanobacterial cell integrity/viability studies provide two outcomes: intact cells or not. These
categorical and dichotomous values often make statistical analysis of the results difficult. In this context, the aim of
this paper is to present two methodologies for the analysis of these data, showing a detailed sequence of procedures
that allow analyzing, with the necessary statistical accuracy, categorized cell integrity data. For this, 3600-records
database was used with the results of cellular integrity of Dc and Rr. Among the results, the traditional approach
proved appropriate to identify the association between causes and effect respecting the specific characteristics of
each species and the odds ratio (OR) calculation allowed to measure the associations. In this multivariate approach,
the estimated OR requires a differentiated interpretation in relation to the traditional approach since the estimates
are adjusted for the effect of all other variables of the model.
Keywords: Fisher exact test. Odds ratio. Logistic binomial regression. Filamentous cyanobacteria. Cylindrospermopsis raciborskii. Dolichospermum circinale. Multivariate approach.
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1 INTRODUÇÃO
Apesar dos avanços tecnológicos no tratamento
de água, as cianobactérias continuam sendo um
dos principais problemas enfrentados pelas empresas de saneamento no mundo (JIN et al., 2019;
LI, D.; LIU, 2019). Além disso, a presença desses
organismos nos corpos hídricos pode comprometer a qualidade do tratamento de água pela
liberação de metabólitos tóxicos ou que conferem
sabor e odor à água tratada (CAPELLI et al., 2017;
CHERNOVA et al., 2017; DÍEZ-QUIJADA et al.,
2019; DREHER et al., 2018; LIU et al., 2017). Estudos revelam uma disparidade no comportamento
de diferentes cianobactérias frente aos estresses
causados nas etapas do tratamento de água, tais
como a pré-oxidação (JIAN et al., 2019; LI, H. et al.,
2018; LIN et al., 2018; XIE et al., 2016), a coagulação (LI, H. et al., 2018; LIN et al., 2016; ZAMYADI
et al., 2015), a filtração (PESTANA et al., 2018) e
até nos estoques de lodo (PESTANA et al., 2016;
ZAMYADI et al., 2015). Em parte, essas constatações foram possíveis graças a estudos que avaliaram a integridade ou a viabilidade celular.
No que se refere à técnica de estudo de integridade, o SYTOX green é um corante verde que
pode permear células de cianobactérias e identificar as células que perderam a integridade da
parede celular (DUGAN; SMITH; SANAN, 2018;
FAN et al., 2018; LÜRLING et al., 2017). Esse produto é capaz de corar o ácido nucleico de células
comprometidas, fazendo com que células com
maior fluorescência verde sejam identificadas
como não íntegras. Já Zamyadi et al. (2012a) avaliaram a viabilidade celular de Microcystis aeruginosa, Raphidiopsis raciborskii (na época Cylindrospermopsis raciborskii), Dolichospermum circinale,
Aphanizomenon issatsckenka após cloração usando diacetato de fluoresceína (FDA) - coloração
por iodeto de propídio (IP). O IP apenas infiltra a
membrana das células danificadas, liga-se aos
ácidos nucleicos, e causa um aumento da fluorescência vermelha ao microscópio.
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Markelova; Vladimirova; Kuptsova (2000) constataram em ensaios de integridade que células
coradas com eritrosina B eram facilmente discernidas de células não coradas. A eritrosina B
(C20H6I4Na2O5) é um corante biológico que pode
ser usado para distinguir células íntegras das não
íntegras. Esse corante não adentra células íntegras, que mantêm sua aparência natural mesmo
em sua presença. Já em células com a integridade
comprometida, a eritrosina B penetra e se acumula no citoplasma, produzindo uma cor rosa
passível de ser observada por microscopia óptica
(KOHLHARDT-FLOEHR et al., 2010; ZHENG et al.,
2019). Esse fenômeno também ocorre em células
de cianobactérias, tais como Microcystis aeruginosa (CALOMENI; JR, 2015; TSAI, 2015).
Além do uso de eritrosina B, Calomeni; Jr (2015)
avaliaram em Microcystis aeruginosa, Planktothrix
agardhii e Pseudokirchneriella subcapitata outras
5 técnicas de medidas de integridade/viabilidade
(densidade celular, coloração vital (vermelho neutro), concentração de clorofila-a, concentração de
feofitina-a e respiração por produção de 2-(p-iodofenil)-3- (p- nitrofenil )-5-fenil tetrazolium
formazan [INT formazan]). Segundo os autores,
se um determinado estímulo interrompe a integridade da membrana celular de um organismo, a
eritrosina B pode ser útil na coloração das células
afetadas por esse estímulo e ainda fornece maior
precisão na determinação viabilidade.
A maioria das técnicas mencionadas anteriormente para o estudo de integridade celular fornece valores categóricos e dicotômicos (e.g. células íntegras ou não íntegras) como resultados.
Nesses casos, tabelas de contingência 2 × 2 são
comumente usadas para a realização do teste
qui-quadrado de Pearson. Nesse teste, a hipótese nula (H0: não existe associação entre o fator
experimentado e o desfecho observado) é confrontada com a alternativa (HA: existe associação
entre o fator experimentado e o desfecho observado) com intuito de verificar se a proporção (ou
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probabilidade) de organismo íntegros na amostra controle é a mesma do teste, por exemplo.
Sendo assim, a um dado nível de significância α
(geralmente 10%, 5% ou 1%), por meio do teste
qui-quadrado é possível afirmar se as diferenças entre os valores das proporções no controle
e na amostra teste (valores obtidos nas variáveis
resposta) foram ocasionadas devidos aos fatores
experimentais ensaiados (covariáveis) ou foram
causados pela aleatoriedade do sistema (AGRESTI, 2012; GIOLO, 2017; OLEA-POPELKA; ROSEN,
2019; PAGANO; GAUVREAU, 2010).
Desde seu surgimento em 1900, o teste quiquadrado desenvolvido por Karl Pearson foi
aprimorado. Apesar disso, nos casos em que as
observações são dependentes ou pareadas (e.g.
estudos em que os mesmos indivíduos são observados em momentos distintos) e que o valor
em cada célula da tabela de contingência 2 x 2
não é pelo menos 5, o teste qui-quadrado não
é recomendável. Nessas situações, as opções
mais acertadas seriam o teste de McNemar, para

𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

dados dependentes (ou pareados), e o de teste
exato Fisher, caso as células da tabela de contingência apresentem valores menores ou iguais a 5
(AGRESTI, 2012; OLEA-POPELKA; ROSEN, 2019;
PAGANO; GAUVREAU, 2010).
Nos casos em que o investigador está interessado em avaliar o impacto de vários fatores no resultado (por exemplo, espécie de cianobactéria,
presença e concentração de oxidantes na solução, gradiente de velocidade e tempo de mistura) uma abordagem alternativa usando regressão logística pode ser mais apropriada (AGRESTI,
2012; GIOLO, 2017; OLEA- POPELKA; ROSEN,
2019). Usando essa abordagem, pode-se prever
resultados (NDONG et al., 2014; SHENG et al.,
2012) e ainda mensurar o nível de associação entre os fatores (covariáveis) e o desfecho (variável
resposta) por meio das chances estimadas (CRIDER et al., 2018; JAJA-CHIMEDZA et al., 2015).
Em termos de análise da integridade celular, de
acordo com Giolo (2017), pode-se definir chances como sendo:

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
=
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛ã𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛ã𝑜𝑜 í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠

A abordagem tradicional (teste qui-quadrado,
teste exato de Fisher ou teste de McNemar) não
quantifica a intensidade da associação, apenas a
identifica. Nesse caso, se o pesquisador necessitar quantificar o nível de associação utilizando
tal abordagem, faz-se necessário o uso de medidas de associação, tais como: risco relativo, coeficiente de correlação de Pearson, coeficiente de
correlação de Spearman e, principalmente, a razão de chances calculada (OR). Diante desse fato,
fornecer por intermédio da chance uma medida
de associação entre as covariáveis e a variável
resposta pode representar uma vantagem para a
abordagem da regressão logística. A partir dessa
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medida, comparando-se dois momentos, pode-

# ) ao
se facilmente estimar as OR ajustadas (𝑂𝑂𝑂𝑂

contexto geral do modelo. Portanto, essa necessidade de uma etapa a mais na análise dos dados

geralmente torna a abordagem tradicional mais
laboriosa do que a regressão logística.
Ressalta-se que a OR na abordagem tradicional
é função apenas dos dados da tabela de contingência 2 x 2 usada no seu cálculo. Essa difere da
OR, que é ajustada ao efeito de todas as variáveis
de um modelo logístico da abordagem alternativa. Com isso, essa OR ajustada, representada por

# , pode revelar o efeito do sinergismo entre os
𝑂𝑂𝑂𝑂
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fenômenos estudados, o que requer uma atenção
especial para sua interpretação (AGRESTI, 2012;
GIOLO, 2017; OLEA-POPELKA; ROSEN, 2019).
Um modelo de regressão logística binomial foi utilizada por Sheng et al.( 2012) no Lago Dianchi, China, para identificar a relação de resposta entre as
florações de cianobactérias e os fatores ambientais influenciadores (tais como qualidade de água
e condições climáticas). Osborne; Shaw; Webb
(2007) realizaram um estudo nas proximidades de
Bribie Island, Austrália, objetivando investigar a
frequência e a gravidade das lesões associadas à
exposição à cianobactéria Lyngbya majuscula. Por
# os autores conseguiram eviintermédio da 𝑂𝑂𝑂𝑂
denciar que o aumento de problemas cutâneos e
oculares estavam associados com um aumento do
nível de exposição à água e que a probabilidade
de mulheres relatarem problemas de pele foi 50%
maior do que a dos homens. Jaja-Chimedza et al.
(2015) utilizou o teste exato de Fisher e regressão
logística para determinar a relação entre a presença de polimetoxi-1-alcenos (PMA), um metabólito
tóxico encontrado em Raphidiopsis raciborskii (na
época Cylindrospermopsis raciborskii), e teratogenicidade em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), utilizado como modelo de desenvolvimento
de vertebrados. Dentre os resultados observados,
o teste Exato de Fisher comprovou a associação
# mensurou essa
entre os fatores estudados e a 𝑂𝑂𝑂𝑂
associação. A versatilidade da regressão logística
também foi comentada por Stommel; Field; Caller
(2013) nos seus trabalhos de investigação dos aerossóis de cianobactérias como fator de risco para
esclerose lateral amiotrófica. Os resultados dos
autores apontam que esse risco poderia ser estudado por análise de regressão logística, OR e seus
respectivos intervalos de confiança de 95%, pois
tal abordagem forneceria uma melhor compreensão de como os seres humanos podem ser ameaçados pelas cianotoxinas.
Além dos exemplos anteriores, outros trabalhos
utilizaram a abordagem alternativa da regressão
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# em outros temas como: qualidade
logística e 𝑂𝑂𝑂𝑂
da água, saneamento básico e risco de eutrofização (BAKER; SHOWERS, 2019; HARRISON et
al., 2012); presença de compostos, organismos
ou resíduos potencialmente prejudiciais à saúde
presentes na água e não retirados pelas estações
de tratamento (AUNG et al., 2019; EGOROV et al.,
2018; GARCÍA-PÉREZ et al., 2016; TORNEVI et al.,
2016) e desenvolvimento de modelos de previsão da probabilidade de cenários (O’DWYER et
al., 2018). No entanto, até a presente data não
foram encontrados trabalhos que avaliem os
dados categóricos e dicotômicos de integridade
celular de cianobactérias com as abordagens estatísticas apresentadas aqui.
Portanto, o objetivo principal deste trabalho é
apresentar duas metodologias estatísticas para
a análise de dados categóricos, evidenciando
suas vantagens e desvantagens. Para tal foram
utilizadas duas abordagens: (1) abordagem tradicional, utilizando teste exato de Fisher junto
com a OR calculada a partir de tabelas de contingência 2 x 2 (com intervalo de confiança de 95%)
como medida de associação; e (2) abordagem
alternativa da regressão logística, consistindo
# (com intervalo de confiança
na estimativa da 𝑂𝑂𝑂𝑂
de 95%), incluindo metodologias de avaliação da
qualidade dos modelos propostos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Origem dos dados
No presente estudo foram utilizados dados provenientes dos experimentos realizados por Clemente (2019). Nesse conjunto de dados encontram-se os resultados dos testes de integridade
celular (utilizando eritrosina B) das cianobactérias Raphidiopsis raciborskii (Rr) e Dolichospermum circinale (Dc) submetidas a experimentos
de pré-oxidação e agitação rápida e lenta (Fig. 1).
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Figura 1 - Tricoma de Raphidiopsis raciborskii (Rr) (A) e as células dos tricomas de Dolichospermum circinale (Dc) (B)
intactos e com a integridade comprometida (coloração rosa) na presença da eritrosina b

Os experimentos simularam em escala de bancada as condições de agitação (gradiente de
velocidade) e tempo de mistura normalmente
aplicadas em ETAs em larga escala. O objetivo
principal foi observar os efeitos dos estresses
das condições operacionais sobre a integridade
de Rr e Dc, na presença ou não de pré-oxidação
utilizando Cl2 ou KMnO4, etapa que visa melhorar
a coagulação. De acordo com Clemente (2019),
foram definidos quatro parâmetros (covariáveis)
para avaliar a integridade celular; são eles: (1) a
concentração de oxidante (COx) utilizada na préoxidação (0, 1, 2, 4 mg L-1); (2) a espécie de cianobactéria (Rr e Dc); (3) o tipo de oxidante utilizado
(Cl2 e KMnO4) e (4) as condições experimentais
(ECi), que foram subdivididos em 3 níveis:

• EC2: Fase que simula a etapa de floculação ou
mistura lenta. Nessa fase as cepas foram submetidas a um baixo gradiente de velocidade
(aproximadamente 70 s-1) em um elevado de
tempo de mistura (t = 15 mim), na presença ou
não de oxidantes.

• EC0: Fase inicial do experimento (t = 0 s) em que
as células não foram expostas a nenhum estresse,
ou seja, sem agitação e sem presença de químicos;

Em cada experimento foram avaliados 100 organismos de cada espécie após cada condição experimental (EC0, EC1 e EC2) em triplicata (900 observações por espécie). Cada espécie foi submetida
a diferentes concentrações (0, 1, 2 ou 4 mg L-1)
de dois oxidantes (Cl2 ou KMnO4). Assim, foram
obtidos 14.400 resultados de integridade celular
[3(ECi) x 300 (Triplicata) x 2 (Espécies) x 4 (contrações) x 2 (oxidantes)] em 12 experimentos. Os
resultados de integridade celular obtidos em cada
experimento foram representados pela média da
triplicata na Tabela 1. Mais detalhes do experimento podem ser vistos em Clemente (2019).

• EC1: Fase que simula a etapa de coagulação ou
mistura rápida, na qual as cepas foram submetidas a um intenso gradiente de velocidade (por
volta de 750 s-1) durante um curto intervalo de
tempo (t = 60 s), tanto na ausência como na presença de oxidantes;

Para que fosse realizada e discutida a importância da análise prévia da estrutura inicial da
base de dados e a relevância da seleção inicial
das possíveis variáveis integrantes do modelo,
neste trabalho foram considerados os dados de
integridade celular apenas para concentrações
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de 0 mg L-1 (Tabela 1). Dessa forma, os efeitos da
pré-oxidação não foram avaliados, sendo apenas
investigada a ação exclusiva dos estresses hi-

dráulicos do gradiente de velocidade e do tempo
de mistura sobre a integridade celular de Rr e Dc
nas duas abordagens apresentadas.

Tabela 1 - Dados de integridade celular de Rr e Dc provenientes da base de dados de CLEMENTE (2019). Cox representa
a concentração de oxidante e (ECi) representa as condições experimentais avaliadas.
COx [mg L-1]

Espécie

Oxidante

Cl2
Rr
KMnO4
0
Cl2
Dc
KMnO4

ECi (Tempo)
EC0 (0 s)
EC1 (60 s)
EC2 (15 min)
EC0 (0 s)
EC1 (60 s)
EC2 (15 min)
EC0 (0 s)
EC1 (60 s)
EC2 (15 min)
EC0 (0 s)
EC1 (60 s)
EC2 (15 min)

Média de células
Íntegras
100
99
98
100
100
100
71
54
53
85
55
62

Não íntegras
0
1
2
0
0
0
29
46
47
15
45
38

2.2 Abordagem tradicional

Por meio das tabelas de contingência, as hipóte-

Os valores de integridade celular foram considerados variáveis categóricas dicotômicas (organismos íntegros ou não). De posse da média das
triplicatas dos resultados de integridade celular
da Tabela 1, foram elaboradas tabelas 2 x 2, denominadas tabelas de contingências. Nessas tabelas foram dispostos os valores de integridade
nas duas colunas (organismos íntegros na coluna
“Sim” e os organismos com estrutura comprometidas na coluna “Não”) e nas duas linhas, duas
condições experimentais de um dado cenário de
comparação. Foram considerados três cenários
de comparação:

ses de associação entre integridade celular (efei-

1. EC1 x EC0: verificação dos efeitos da mistura
rápida na integridade celular em relação às condições iniciais;
2. EC2 x EC0: verificação dos efeitos combinados
das misturas rápida e lenta na integridade celular em relação às condições iniciais;
3. EC2 x EC1: verificação dos efeitos da mistura
lenta em relação à mistura rápida.
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to) e as condições experimentais EC1 e EC2 foram
testadas nesses três cenários. Foi utilizado o teste
exato de Fisher para a comprovação da hipótese
de associação (dependência) ou não (independência) entre as causas e o efeito, visto que algumas células das tabelas de contingência obtidas
apresentaram valores inferiores a 5 (inviabilizando o teste Qui-quadrado de Pearson) e os eventos
independentes, impossibilitando o teste McNemar (AGRESTI, 2012).
Utilizando um nível de significância de 5%, associações significativas foram evidenciadas quando o teste exato de Fisher apresentou p < 0,05.
Em seguida, calculou-se o nível de associação
entre causa e efeito por meio da razão de chances (OR) definida de acordo com a Eq. 1:

ORCE i =

P (ECi )
1 - P (ECi ) (1)

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 205-224 | Jan a Mar, 2021

Análise de dados categóricos de integridade celular de cianobactérias

Em que P(ECi) e 1- P(ECi) na Eq. 1 representam,
respectivamente, a probabilidade de células íntegras e não íntegras observadas numa dada
condição experimental i (i = 0, 1 ou 2). Os valores de OR e seus intervalos de confiança IC(OR)
foram calculados usando o software RStudio.
Nos casos com células da tabela de contingência
iguais a zero, para eliminar indeterminações, somou-se um termo de correção ε a cada elemento da tabela 2 x 2 (PAGANO; GAUVREAU, 2010).
Optou-se por três valores de ε: 0; 0,5 e 1. Assim,
foi possível afirmar com 95% de confiança que
as chances de células íntegras aumentaram ou
reduziram nas condições experimentais EC1 e EC2
em relação às condições iniciais EC0, por meio

dos valores de OR e seus respectivos intervalos
de confiança (IC). Foi considerado que:
• OR > 1 e 1 ∉ IC(OR) ): aumento da chance de células íntegras de um cenário em relação a outro;
• OR < 1 e 1 ∉ IC(OR) : redução de chances de células íntegras de um cenário em relação a outro, e;
• OR = 1 ou 1 ∈ IC(OR) : indicam que as chances
são iguais entre os cenários comparados.

2.3 Abordagem alternativa: regressão logística
De acordo com Giolo (2017), o modelo logístico
pode ser definido como:

C

𝑃𝑃%(𝑋𝑋( )
ln #
, = ln[𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎] = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙;𝑃𝑃%(𝑋𝑋( )< = β> + @ βA . 𝑋𝑋A (2)
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% (𝑋𝑋( ) e 1- 𝑃𝑃%(𝑋𝑋( ) representam, respectiEm que 𝑃𝑃
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ADE
ï(0,1) Þ EC
2
î
ln[chance] e β0 e βK são o intercepto (termo independente) e os coeficientes das p covariáveis Xk do
O melhor modelo foi obtido por meio da verifimodelo, respectivamente. A Eq. 2 usada na aborcação da tabela contendo a análise de Deviandagem alternativa também foi avaliada com as
ce (ANODEV), em que os efeitos da inclusão de
funções de ligação Probit, Clog-log e Cauchy, com
cada covariável (XSpec e XExCdi a partir do modelo
a finalidade de se encontrar o melhor ajuste.
nulo (aquele sem nenhuma das covariáveis) são
avaliados em termos dos valores da Deviance, da
Para o ajuste dos modelos logísticos, foram conDeviance residual e do critério de informação de
sideradas covariáveis categóricas a espécie de
Akaike (AIC), utilizando o método Stepwise. Dessa
cianobactéria (XSpec) e as condições experimenforma, foi possível atestar a significância da intais (XExCdi). Sendo XExCdi politômicas com três níveis
clusão de uma determinada variável ao modelo
(EC0, EC1 e EC2), foram atribuídas as variáveis ficdefinitivo, utilizando os valores da diferença da
tícias 𝑥𝑥"#$%&'( e 𝑥𝑥"#$%&') para sua representaDeviance antes e após a inclusão de tal variável
ção. Dessa forma, as variáveis foram definidas:
EC1
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(Deviance residual). Foi considerado o melhor
modelo aquele que apresentou os menores valores de Deviance residual e AIC.
Além da Deviance, da Deviance residual e do AIC,
foram obtidos os p-valores de cada covariável por
meio da estatística qui-quadrado com o número
de graus de liberdade igual ao número de coeficientes associados às variáveis do modelo. Quando p-valor > 0,05, considerou-se que a inclusão da
covariável não foi estatisticamente significante.
Para assegurar a qualidade do ajuste do modelo
proposto, os resíduos gerados foram testados,
verificando se atenderam simultaneamente as
seguintes proposições:

cada coluna os coeficientes estimados pelo melhor
modelo, o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança estimado (95% de certeza),
respectivamente. Os intervalos de confiança foram
estimados conforme Eq. 3. A exponencial do resultado dessa multiplicação é a chance estimada pelo
modelo. A razão entre dois cenários de interesse
# . A interpretação dos valores de 𝑂𝑂𝑂𝑂
#e
origina a 𝑂𝑂𝑂𝑂
dos IC é similar à do item anterior. Todas as análises
foram realizadas no programa RStudio.

& ' = exp [ln 𝑂𝑂𝑂𝑂
& ± 1,96. 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑂𝑂𝑂𝑂
& )] (3)
𝐼𝐼𝐼𝐼#𝑂𝑂𝑂𝑂

Em que:

& ' == intervalo
&de±confiança(estimado
& )] a
𝐼𝐼𝐼𝐼#𝑂𝑂𝑂𝑂
exp [ln 𝑂𝑂𝑂𝑂
1,96. 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑂𝑂𝑂𝑂
1. Análise gráfica dos resíduos de Pearson e da
95%);
Deviance: resíduos aleatoriamente
distribuídos
&
&
& )]= erro padrão associado aos 𝑂𝑂𝑂𝑂
#
𝐼𝐼𝐼𝐼#𝑂𝑂𝑂𝑂' = exp [ln 𝑂𝑂𝑂𝑂 ± 1,96. 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑂𝑂𝑂𝑂
não excedendo valores ± 3,0 atestam modelo
ajustado (Giolo, 2017);
2. Gráfico de envelope simulado: resíduos da Deviance contidos dentro do envelope simulado indicam modelo satisfatório;
3. Estatística qui-quadrado da razão de verossimilhança (QL) e a Estatística qui-quadrado de
Pearson (QP): em que p-valor > 0,05 certificam
modelo ajustado.
A partir do melhor modelo ajustado, foi elaborada
uma matriz com 12 linhas (números de observações da Tabela 1) e 4 colunas referente ao possíveis
ee𝑥𝑥𝑥𝑥"#$%
valores de XSpec e XExCd𝑥𝑥
( 𝑥𝑥"#$%
"#$%
"#$%
&'(
&')
&'( ,
&')). A primeira coluna da matriz 12 x 4 foi preenchida com
1 pois esta faz referência ao intercepto (β0). Essa
matriz foi multiplicada por outra 4 x 3 contendo em

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Abordagem tradicional
Os resultados de integridade celular da Tabela 1
foram divididos em quatro sistemas (S1, S2, S3 e
S4) e apresentados na Tabela 2. Em cada um desses sistemas foi realizado o teste exato de Fisher.
Para simplificar a apresentação, na Tabela 2 os
valores de integridade celular dos organismos
que sofreram lise celular (coluna “Média de células” em “não íntegros” da Tabela 1) foram suprimidos. Os resultados apontam que a Rr e a Dc
não são igualmente afetadas pelo estresse mecânico do gradiente de velocidade, devido à diferença do número relativo de organismos íntegros
em cada condição experimental.

Tabela 2 - Média das triplicatas dos resultados de integridade celular de Rr e Dc de cada Sistema (Si) após cada
condição experimental e o valor p do teste exato de Fisher. Em negrito os valores significantes (p<0.05)
Sistema (Si) / (Espécie/Experimento )
S1 / (Rr /Experimentos com Cl2)
S2 / (Rr / Experimentos com KMnO4)
S3 / (Dc / Experimentos com Cl2)
S4 / (Dc/ Experimentos com KMnO4)
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Média de tricomas/Cel. (DP)
EC0
100
100
71
85

EC1
99
100
54
55

EC2
98
100
53
62

Cenário comparados
CE1 X CE0
1,000
1,000
0,019
<0,001

CE2 X CE0
0,497
1,000
0,013
<0,001

CE2 X CE1
1,000
1,000
1,000
0,389
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Para Rr, em todas as comparações realizadas não
se verificou associação entre as diferentes condições experimentais e a integridade celular em
S1 e S2 (p>0,05, Tabela 2). Essa ausência de associação indica que a proporção (ou probabilidade)
de organismos (íntegros ou não) de Rr no início
do experimento (EC0) não difere significativamente da encontrada após a mistura rápida (EC1)
nem após a mistura lenta (EC2).
A partir desses resultados, rechaça-se a hipótese
de que a Rr tenha sido afetada pelo estresse hidráulico proporcionado pelos gradientes da mistura rápida e lenta aplicados. Isso sugere que diferenças nas quantidade de organismos íntegros
ou não da Tabela 2, como as observada em S1, foram ocasionadas pela aleatoriedade do sistema,
e não pela ação dos fatores avaliados (gradiente
de velocidade e tempo de mistura). Portanto, pode-se afirmar que as condições hidráulicas dos
gradientes da mistura rápida (durante 60 s) seguida da mistura lenta (durante 14 mim, após os
60 s da mistura rápida) não foram associadas à
lise nos experimentos realizados com a Rr.
No entanto, quando se analisa a espécie Dc,
existem evidências de associação entre as condições da mistura rápida e lenta e a integridade celular dessa espécie (p < 0,05, Tabela 2).
Dessa forma, existem indícios suficientes para
afirmar que as quantidades (ou proporções) de
organismos (íntegros ou não) em EC1 e EC2 são
significativamente diferentes de EC0, tanto em
S3 como em S4. Analisando o cenário EC1 x EC0,
pode-se concluir que as condições hidráulicas
severas de alto gradiente de velocidade podem
ter comprometido as células de Dc, reduzindo o
número de organismos íntegros em EC1, observado tanto em S3 como em S4, na comparação
com CE0, mesmo no curto intervalo de tempo
de 60 s. Nesse estudo, isso sugere que as condições de mistura rápida estiveram associadas
aos eventos de lise celular de Dc.
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Já no cenário EC2 x EC0, onde foram avaliados os
efeitos das condições hidráulicas da mistura lenta (após a mistura rápida), notou-se que também
há uma redução significativa do número de células íntegras em EC2, em relação a EC0, tanto em
S3 como em S4. Todavia, esse cenário de comparação por si só não deixa claro se os efeitos de
lise em Dc ocorrem apenas na mistura rápida ou
se a mistura lenta também comprometeu significativamente a integridade das células desse
organismo. Assim, de acordo com o cenário de
comparação EC2 X EC1 observou-se que os números de células íntegras após EC2 é muito próximo
de EC1 em S3 e razoavelmente maior em S4 (Tabela 2). Curiosamente, em primeira análise, esse
fato pode ser interpretado de duas formas distintas: (1) as cepas estabeleceram a integridade
celular após a lise, fato improvável; (2) por serem
filamentosas e possuírem uma estrutura característica (Fig. 1), os estresses hidráulicos podem
ter comprometido uma célula específica do tricoma ocasionando um ponto de lise, que, por sua
vez, rompeu-se em filamentos menores com um
maior número de células íntegras.
No entanto, em face do resultado da estatística
de Fisher para o cenário EC2 X EC1(p> 0,05, Tabela 2), existem indícios suficientes para atribuir
essas diferenças nos números de organismos
íntegros ou não à casualidade, similar ao que se
observou em S1 para Rr. Portanto, os eventos de
lise em Dc estão associados aos impactos do intenso gradiente da mistura rápida (durante 60 s)
e não à ação prolongada do baixo gradiente de
velocidade da mistura lenta. Estimou-se o nível
da associação, ou seja, o quanto as chances de
células íntegras aumentaram ou diminuíram por
meio da razão de chances, OR, e seus respectivos
intervalos de confiança, IC. Os valores calculados
encontram-se na Tabela 3 e foram representados em percentual devido suas magnitudes.
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Tabela 3 - Valores de OR, limite inferior (Li) e superior (Ls) dos intervalos de confiança estimados com 95% de certeza
[IC(95%)] calculados para os dados sem e com transformação (ε=0,5 e ε= 1,0). Os (-) representam indeterminações.
Dados s/ transformação (ε=0)
Si

S1

S2

S3

S4

Exp. Cond.

OR (%)

IC[95%] (%)

OR (%)

IC[95%] (%)

Segunda transformação (ε=1,0)
OR (%)

IC[95%] (%)

Li

Ls

Li

Ls

Li

Ls

EC1 x EC0

0,0

0,0

3900,0

0,0

0,0

542,3

49,7

0,8

968,2

EC2 x EC0

0,0

0,0

531,6

0,0

0,0

531,6

32,8

0,6

416,8

EC2 x EC1

49,7

0,8

968,4

98,0

6,9

1376,4

66,1

5,4

590,3

EC1 x EC0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-

100,0

1,2

7921,0

EC2 x EC0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-

100,0

1,2

7921,7

EC2 x EC1

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-

100,0

1,3

7921,7

EC1 x EC0

48,1

25,6

89,5

49,1

26,2

90,8

48,9

26,2

90,3

EC2 x EC0

46,2

24,5

85,9

47,1

25,2

86,7

47,1

25,2

86,7

EC2 x EC1

96,1

53,1

173,9

95,9

53,10

172,9

96,2

53,4

172,9

EC1 x EC0

21,7

10,2

44,2

22,8

10,9

45,7

22,8

10,9

45,7

EC2 x EC0

29,0

13,5

59,5

30,5

14,5

61,9

30,2

14,4

61,1

EC2 x EC1

133,3

73,1

244,1

133,8

73,6

244,3

132,5

73,1

240,1

Apesar de serem espécies filamentosas, Rr e Dc
diferem em algumas características morfológicas (GENUÁRIO et al., 2019; KOMÁREK; JOHANSEN, 2015; SANT’ANNA, 2012). Essas diferenças
podem justificar os comportamentos diferenciados dessas cepas. Como os tricomas de Dc apresentavam flexibilidade, a intensa mistura pode
ter flexionado os tricomas e a combinação desse
efeito com o alto cisalhamento (principalmente
durante a mistura rápida) pode ter ocasionado
a lise em Dc, fato evidenciado tanto pelo teste
exato de Fisher da Tabela 2, que associou à integridade as condições experimentais, como pelas
reduções das chances de células íntegras após a
mistura rápida (EC1) e a mistura lenta (EC2) apresentadas na Tabela 3. Apesar de em ambos os
casos a tendência geral (associação ou não) ter
sido preservada, os valores de ε alteraram sensivelmente os valores de OR e IC para Dc e consideravelmente para Rr.
De acordo com Clemente (2019), nas análises
de microscopia, os tricomas de Rr não apresentaram tanta flexibilidade quanto os de Dc. Portanto, as torções e taxas de cisalhamento parecem não ter impactado esse organismo de forma
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Primeira transformação (ε=0,5)

significativa, fato evidenciado pelo teste exato
de Fisher, que constatou independência entre os
valores observados de integridade celular dessa
espécie e as condições experimentais ensaiadas
(Tabela 2) e os valores do OR não significantes
(Tabela 3). Nesse estudo, tanto os resultados do
teste exato de Fisher como os OR (associados aos
seus intervalos de confiança) calculados para Rr,
corroboram com algumas observações de outros autores. H. Li et al. (2018) constataram que
há um efeito insignificante nas células de Rr sob
estresse de agitação mecânica. Pestana et al.
(2018), analisando cianobactérias filamentosas,
observaram que Dc foi mais impactada do que Rr
pelos estresses ocasionados em diversas etapas
do tratamento de água.
Portanto, contrastando com a resiliência de Rr (1
∈ IC em S1-Rr e S2 em S2 -Rr) na Fig. 2a, observa-se que os efeitos deletérios das condições de
mistura rápida ensaiadas (750 s-1 em 60 s) podem reduzir para menos de 50% as chances de
encontrar células íntegras de Dc (Fig. 2b). Em
ambos os casos, os efeitos das condições de mistura lenta testados (75 s-1 em 14 min) não foram
significantes (1 ∈ IC na Fig. 2).
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Figura 2 - OR (em percentual) e seus respectivos IC (95%) da comparação entre dois cenários para
(A) Rr e (B) Dc. Os símbolos (+) e (×) representam as estimativas para ε=0,5 e ε= 1, respectivamente.
O ponto cinza representa os dados não transformados. Os IC que cruzam a reta pontilhada (valor 1 ou 100%)
indicam chances iguais para os cenários comparados. OR e IC à esquerda da linha pontilhada indicam redução
das chances de células íntegras e à direita o aumento das chances.

3.2 Abordagem alternativa: regressão logística
Diferentemente da abordagem tradicional, a OR
em regressão logística (RL) é função dos parâmetros (covariáveis) utilizados para modelar o
fenômeno observado. Isso significa que os valores obtidos são ajustados para efeito de todas as
variáveis no modelo, fato não observado nas tabelas de contingência 2 x 2. Com isso, duas ressalvas devem ser feitas: (1) deve-se selecionar as
variáveis cuidadosamente para evitar resultados
enviesados; (2) deve-se levar em conta o contexto
geral do modelo (covariáveis e as saídas observadas) para a interpretação dos valores obtidos.
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A Tabela 4 apresenta a forma preliminar do conjunto dos dados para a modelagem. Como as covariáveis concentração de oxidante (XConc) e tipo
de oxidante (XOxid) não condizem com o escopo
desse estudo (investigação apenas dos efeitos
das condições hidráulicas na integridade celular
de Rr e Dc), essas colunas devem ser suprimidas
previamente. Ressalta-se que essas covariáveis
poderiam ser significativas em outras análises,
tais como a apreciação dos efeitos dos estresses
químicos causados pela etapa de pré-oxidação.
Portanto, na Tabela 5 encontra-se o formato da
base de dados definitivo utilizado nas análises.
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Tabela 4 - Estrutura preliminar da base de dados utilizada na modelagem
Concentração de
oxidantes
(XConc)

Espécie cianobactéria
(XSpec)

Tipo de oxidante
(XOxid)

Cond. Exp.
(XExCdi)

Cel. íntegra
Y(Sim)

Cel. não íntegra
Y(Não)

0 mg L-1

Rr

Cl2

EC0

100

0

-1

0 mg L

Rr

Cl2

EC1

99

1

0 mg L-1

Rr

Cl2

EC2

98

2

-1

0 mg L

Rr

KMnO4

EC0

100

0

0 mg L-1

Rr

KMnO4

EC1

100

0

0 mg L-1

Rr

KMnO4

EC2

100

0

-1

0 mg L

Dc

Cl2

EC0

71

29

0 mg L-1

Dc

Cl2

EC1

54

46

-1

0 mg L

Dc

Cl2

EC2

53

47

0 mg L-1

Dc

KMnO4

EC0

85

15

-1

0 mg L

Dc

KMnO4

EC1

55

45

0 mg L-1

Dc

KMnO4

EC2

62

38

Tabela 5 - Estrutura final da base de dados. Os asteriscos (*) representam as categorias de referência para cada covariável
Espécie cianobactéria
(XSpec)

Cond. Exp.
(XExCdi)

Cel. íntegra
Y(Sim)

Cel. não íntegra
Y(Não)

Rr

EC0 *

100

0

Rr

EC1

99

1

Rr

EC2

98

2

Rr

EC0

100

0

Rr

EC1

100

0

Rr

EC2

100

0

Dc*

EC0

71

29

Dc

EC1

54

46

Dc

EC2

53

47

Dc

EC0

85

15

Dc

EC1

55

45

Dc

EC2

62

38

Ainda na Tabela 5, optou-se por definir Dc como
categoria de referência para a covariável XSpec,
pois essa espécie apresentou maior susceptibilidade aos efeitos das condições hidráulicas de
mistura, de acordo com o teste de Fisher apresentado na seção anterior. Ademais, estudos revelaram um efeito insignificante nas células de
Rr sob estresse de agitação mecânica menores
do que 350 rpm, níveis próximos aos praticados
nos experimentos deste trabalho (325 rpm) (H.
Li et al., 20 18). Assim, as baixas variações dos
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valores de integridade celular dessa espécie e a
ausência de associação revelada pelo teste de
Fisher e OR (com seus respectivos IC) não significativos corroboram a escolha. Para XExCd a EC0
i

foi escolhida, pois representa as condições iniciais em t = 0 s.
Na Tabela 6 são apresentados os efeitos de
XSpec, XExCd e sua interação (XSpec • XExCd) com
uma sequência de modelos encaixados a partir do modelo nulo M1 (definido como aquele
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que não possui nenhuma variável). Isso foi feito
com o intuito de verificar quais covariáveis produzem redução significativa (p<0,05) dos valo-

res da Deviance e AIC. Aquelas que produziram
tais efeitos integraram o modelo utilizado, caso
contrário não.

Tabela 6 - Análise da Deviance (ANODEV) e AIC obtidas no estudo da integridade celular de Rr e Dc.
Modelo

Covariáveis

Deviance

Graus de liberdade
residual

Deviance residual

p-valor
(Qui-quadrado)

AIC

M1

Nulo

-

11

369,82

-

405,84

M2

M1 + XSpec

325,93

10

43,89

< 0,001

81,90

M3

M2 + XExCd

30,78

8

13,10

< 0,001

55,12

M4

M3 + XSpec• XExCd

1,45

6

11,66

0,485

57,67

Dessa forma, o modelo M2 na Tabela 6 (inserção
da variável XSpec ao modelo nulo) apresentou a
maior redução significativa da Deviance, fato que
aponta que a espécie de cianobactéria apresenta a maior relevância para a previsão do grau de
associação da integridade celular com as covariáveis. Esse fato está de acordo com as observações de alguns estudos que constataram diferentes alteração na integridade celular de espécies
distintas de cianobactérias a determinados estímulos, tais como pré-oxidação, processos oxidativos avançados, etapas do tratamento de água,
dentre outros (BAKHEET et al., 2018; PESTANA et
al., 2018; QIAN et al., 2014; SHI et al., 2019). De
acordo com Li et al. (2018). Isso sugere que, dependendo de qual das espécies domine o corpo
hídrico destinado ao abastecimento, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias apropriadas para o tratamento dessas águas.
Ainda na Tabela 6, M3 (inserção de XExCd ao modelo M2) acarretou reduções significativas da
Deviance. Isso significa que, para os dados analisados, as condições experimentais (gradiente
de velocidade e tempo de mistura) devem estar
associadas aos eventos de lise celular observados nas cepas de Rr e Dc, similares aos observados por Pestana et al. (2018) quando analisaram
os efeitos ocasionados pelas etapas de tratamento em cianobactérias filamentosas. Já para
M4 (a inserção da interação entre as covariáveis
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 205-224 | Jan a Mar, 2021

XSpec e XExCd em M3), observa-se um comportamento diferenciado aos demais modelos. Não
se verificou redução significativa da Deviance
(p>0,05). Em M4 também se constatou um ligeiro aumento do AIC, contrariando as sucessivas
reduções até M3, nível mais baixo desse critério.
Esse fato motivou a desconsideração desse parâmetro no modelo final.
Apesar dos resultados ligeiramente melhores
da Deviance residual e do AIC para as funções de
ligação Probito (12,62 e 54,63, respectivamente) e Clog-log (12,36 e 54,37, respectivamente),
optou-se pelo Logito na abordagem alternativa,
# , facilipois essa função de ligação fornece 𝑂𝑂𝑂𝑂
tando a interpretação dos resultados do modelo. Dessa maneira, por ter apresentado a menor
Deviance residual e AIC dentre os modelos com
função de ligação logito da Tabela 6, o modelo
M3, apresentado na Eq. 4, foi selecionado para
estimar o grau de associação entre as covariáveis
# . Ademais,
e a integridade celular por meio do 𝑂𝑂𝑂𝑂
o M3 também atendeu simultaneamente às condições necessárias para os resíduos, conforme
visto na Fig. 3, além das estatísticas QL = 13,10
(p = 0,11) e QP = 12,57(p = 0,13). Portanto, os parâmetros de M3 encontram-se na Tabela 7, onde
também se pode observar que todos os coeficientes estimados foram significantes (p<0,05),
comprovando que os mesmos são estatisticamente diferentes de zero.
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Figura 3 - Análise gráfica dos resíduos.

ln #

(
𝑃𝑃(𝑥𝑥)
, = 1,28 + 4,82𝑋𝑋4567 − 1,10𝑋𝑋9:;<=>? − 0,99𝑋𝑋9:;<=>? (4)
(
1 − 𝑃𝑃(𝑥𝑥)

Em que:

(
𝑃𝑃(𝑥𝑥)
( 4 = ln[𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎] ;
ln #
, : 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙3𝑃𝑃(𝑥𝑥)
(
1 − 𝑃𝑃(𝑥𝑥)

XSpec: 1 se espécies de cianobactéria Rr e 0, caso
contrário;
𝑥𝑥"#$%&'( e 𝑥𝑥"#$%&') : (0,0) se EC0; (1,0) se EC1 e
(0,1) se EC2;
Tabela 7 - Estimativa dos parâmetros do modelo M3.
Coeficientes

Estimativas

Erro padrão

P-valor

β0 (Intercepto)

1,28

0,17

<0,0001

β1

4,82

0,6

<0,0001

β2

-1,10

0,22

<0,0001

β3

-0,99

0,22

<0,0001

Na Eq. 4, as chances de células íntegras são elevadas dependendo da espécie de cianobactéria
(β1 = 4,82) e reduzidas pela ação das condições
experimentais da mistura rápida e lenta (β2 =
-1,10 e β2 = - 0,99, respectivamente). Essas constatações podem ser atribuídas ao fato da adoção
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da espécie Dc e a condição experimental EC0
como categorias de referência. Verifica-se também que os coeficientes estimados corroboram
os resultados obtidos da tabela ANODEV (Tabela
6), que enfatizaram a maior relevância da covariável espécie de cianobactéria (XSpec) em relação
às condições experimentais (XExCd).
De acordo com a Tabela 8, em qualquer condição experimental as chances de encontrar organismos íntegros de Rr foram 124 (≈exp[4,82])
vezes a de Dc. Esse fato confirma que Rr mostrou-se mais resistente aos efeitos do gradiente
de velocidade do que a Dc, o que provavelmente
motivou o baixo número de organismos com a
membrana celular comprometida dessa espécie
em oposição ao verificado com Dc. Isso está de
acordo com as observações de Moisander et al.
(2002), que demonstraram que Dolichospermum
sp. são mais suscetíveis ao estresse de cisalhamento do que outros gêneros de cianobactérias,
possivelmente devido a sua morfologia, além dos
estudos já mencionados (LI, H. et al., 2018; PESTANA et al., 2018).
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Tabela 8 - Valores das chances e seus respectivos IC a 95%, conforme a Eq. 4.
Os valores com asteriscos (*) são as categorias de referência.
Espécie
Cianobactéria

Rr
(XSpec = 1)

Dc*
(XSpec = 0)

Cond. Exp.

ln[Chance]

Chance

IC(95%)

EC0*
XExCd = (0,0)

6,10

442,7

120,7 – 2542,7

EC1
XExCd = (1,0)

5,00

148,6

26,1 – 1.309,2

EC2
XExCd = (0,1)

5,11

164

28,8 – 1446,3

EC0*
XExCd = (0,0)

1,28

3,6

2,6 – 5,1

EC1
XExCd = (1,0)

0,18

1,2

0,6 – 2,6

EC2
XExCd = (0,1)

0,29

1,3

0,6 – 2,9

Dividindo-se de qualquer valor de EC1 e EC2 por EC0
na Tabela 8, independentemente da espécie, as
chances de células íntegras reduzem em EC1 e EC2
para menos de 40% das observadas nas condições
iniciais EC0. Esses resultados sugerem que tanto Rr
como Dc são impactadas semelhantemente pelas
condições experimentais (EC1 e EC2), fato que não
condiz com os resultados observados de integridade celular (Tabela 3) nem com as observações de
diversos autores acerca da singularidade da resposta de cada espécie de cianobactéria frente a
estresses semelhantes (JIN et al., 2019; LI, H. et al.,
2018; PESTANA et al., 2018; SHI et al., 2019).
Para Rr, quando se associa a espécie de cianobactéria às condições experimentais, as chances
de célula íntegras na Tabela 8 também são reduzidas de aproximadamente 443 em EC0 para 147,
em EC1, e 164, para EC2, vezes a chance de células não íntegras. Já para Dc não existem indícios
suficientes para verificar reduções análogas às
observadas em Rr. Devido aos intervalos de confiança (1 ∈ IC), as chances de células íntegras
após as condições EC1 e EC2 não diferem das iniciais (EC0) para Dc. Novamente, esses resultados
não condizem com as observações da abordagem tradicional nem refletem o comportamento normalmente descrito dessas cepas frente
aos estresses hidráulicos. Isso pode ser atribuíRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 205-224 | Jan a Mar, 2021

#
do ao fato de que tanto as chances como o 𝑂𝑂𝑂𝑂
são ajustados a todas as variáveis do modelo,
característica particular da regressão logística.
Assim, em M3, os dados de integridade de Rr são
ajustados pelos de Dc e a recíproca é verdadeira. Dessa forma, necessita-se de cautela para a
interpretação desses resultados obtidos por regressão logística.
Por conseguinte, para apreciar as características
específicas de cada cepa frente aos estresses das
condições experimentais, a base de dados da Tabela 5 foi subdividida em duas partes referentes ao
resultados de integridade celular de Rr (6 primeiras
linhas) e Dc (os registros da 7ª linha em diante).
Para o modelo que utilizou apenas os valores de
integridade celular de Rr, M5, a Tabela 9 evidencia
que todos os coeficientes do modelo não foram
significativos (p>0,05). Além disso, não houve
redução relevante da Deviance residual (6,97 no
modelo nulo para 4,18) e o AIC aumentou ligeiramente (de 13,55 no modelo nulo para 14,77). Portanto, todas essas informações permitem afirmar
que para os experimentos realizados com Rr não
existem evidências que comprovem a associação
da integridade dessas cepas com as condições
experimentais avaliadas, confirmando o que também foi visto na abordagem tradicional.
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Tabela 9 - Estimativa dos parâmetros do modelo M5,
que avaliou os efeitos das condições experimentais
apenas em Rr (categoria de referência adotada foi EC0)
Coeficientes

Estimativas

Erro padrão

P-valor

β0 (Intercepto)

24,30

8155,3

0,998

β2 (xExCd )

-19,01

8155,3

0,998

β3 (xExCd )

-19,72

8155,3

0,998

EC1
EC2

No modelo M6 foram examinados apenas os valores de integridade celular de Dc. Na Tabela 10
são mostrados os coeficientes de M6, que foram
todos significativos (p<0,05), diferentemente
de M5. Observou-se redução da Deviance residual (36,92 no modelo nulo para 7,47) e do AIC

(de 68,35 no modelo nulo para 42,90). Além do
mais, as estatísticas QL = 7,74 (p = 0,06) e QP =
7,39 (p = 0,06) bem como os critérios para os
resíduos (Fig. 4) atenderam simultaneamente às
condições necessárias para atestarem a qualidade do modelo M6.

Tabela 10 - Estimativa dos parâmetros do modelo M6,
que avaliou os efeitos das condições experimentais
apenas em Dc (categoria de referência adotada foi EC0)
Coeficientes

Estimativas

Erro padrão

P-valor

β0 (Intercepto)

1,27

0,17

<0,0001

β2 (xExCd )

-1,08

0,22

<0,0001

β3 (xExCd )

-0,96

0,22

<0,0001

EC1
EC2

Figura 4 - Análise gráfica dos resíduos do modelo M6.

Portanto, de acordo com a Tabela 10, as chances
de células íntegras em EC1 e EC2 são reduzidas
para menos do que 35% (≈ expβ[2] ≈ exp[β3])
das observadas nas condições iniciais EC0, similar ao verificado na abordagem tradicional para
Dc. Também de forma análoga, os impactos da
mistura lenta (EC2 em relação a EC1) não foram
significativos, uma vez que a chances estimadas
são aproximadamente 1.
Portanto, os resultados de M5 e M6 seguiram a
mesma tendência da abordagem tradicional.
Isso significa que esses modelos foram mais
apropriados para mensurar o nível de associa-

220

ção entre integridade celular e os estresses hidráulicos das condições experimentais do que o
modelo mais global M3. Destaca-se também que
os valores desses modelos descrevem melhor os
fenômenos estudados, visto que se leva em consideração o contexto geral dos dados em suas
estimativas. Isso significa que as diferenças dos
resultados de integridade observados em experimentos diferentes (e.g. Cl2 em S1 e S3 e KMnO4
em S2 e S4 na Tabela 4) são sumarizados em uma
única resposta (Tabela 8, 9 e 10), permitindo uma
apreciação generalizada e não uma particular,
como na abordagem tradicional.
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4 CONCLUSÕES
• O uso do teste exato de Fisher permitiu confirmar estatisticamente que as diferenças entre os resultados de integridade celular vistos
na Tabela 2 foram ocasionados pelas condições experimentais da mistura rápida (EC1 e
EC 2 em comparação a EC 0) e que as observadas
durante a mistura lenta (EC2 x EC1) foram ocasionadas por um mero acaso.

• A sequência proposta para a análise da qualidade do modelo na abordagem alternativa
mostrou-se capaz de identificar modelos bem
ajustados (M3 e M6) e não ajustados (M5).

• Na abordagem tradicional, as comparações
são individualizadas, ou seja, os efeitos particulares de cada indivíduo analisado (e.g. Rr
e Dc) não interferem no resultado dos outros.
Porém, cada experimento pode fornecer um
valor diferente para essas estatísticas, o que
pode representar um risco em caso de experimentos enviesados.

• As informações reveladas tanto pela abordagem tradicional como pela alternativa são
importantes para nortear a tomada de decisão
das companhias de saneamento na definição
dos parâmetros operacionais ideais (e.g. gradiente de velocidade e tempo de mistura) nas
ETAs, tendo em vista que alguns gêneros (tais
como os estudados aqui) são potencialmente
produtores de metabólitos tóxicos ou que atribuem sabor e odor à água. Portanto, evitar a
solubilização desses compostos durante o processo de tratamento, devido ao aumento das
chances de lise celular, deve ser consideradas
uma estratégia indispensável para uma gestão
na qual se almeja prover água para abastecimento público de alta qualidade a baixos custos operacionais.

• A metodologia do termo de correção ε (ε=
0; 0,5 ou 1) na abordagem tradicional permitiu superar a limitação das indeterminações
(Tabela 3), porém os valores de OR e IC foram
em alguns casos ligeiramente diferentes dos
observados com os dados originais (valores da
Dc da Tabela 3), mas discrepantes em outros
(valores da Rr da Tabela 3), como observado na
Fig. 2. Ressalta-se, entretanto, que em ambos
os casos a tendência geral (associação ou não)
foi preservada.
• Na abordagem alternativa com regressão logística, como o contexto geral do modelo (covariáveis e as saídas observadas) é utilizado
# , para
para as estimativas da chance e do 𝑂𝑂𝑂𝑂
os casos em que se deseja comparar espécies
com comportamento diferenciados (como Rr
e Dc, por exemplo) expostas às mesmas condições experimentais (M3), os resultados obtidos devem ser confrontados com os resultados
individuais de cada espécie (M 5 e M 6) e com a
literatura. De posse dessas três informações, a
intepretação dos resultados é mais assertiva.
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• Recomenda-se que os parâmetros hidráulicos
gradiente de velocidade e tempo de mistura
sejam considerados na estratégia de operação
das estações de tratamento de água.

5 AGRADECIMENTOS
Esta pesquisa foi financiada pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES [PROEX 20/2016 e PRINT 41/2017]
e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq [Projeto Universal 403116/2016-3 e Bolsa de produtividade em
pesquisa edital 12/2017].

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

221

Clemente A, Oliveira S, Menezes I, Carloto I, Capelo Neto J

7 REFERÊNCIAS

EGOROV, A. I. et al. Application of a salivary immunoassay in a

AGRESTI, A. Categorical Data Analysis. 2. ed. New Jersey: John

prospective community study of waterborne infections. Water

Wley & Sons, 2012. 721 p.

Research, [s.l.], v. 142, p. 289–300, 2018. ISSN: 18792448. https://

AUNG, M. T. et al. Preterm birth in relation to the bisphenol A re-

doi.org/10.1016/j.watres.2018.05.030

placement, bisphenol S, and other phenols and parabens. Envi-

FAN, J. et al. Evaluation of potassium ferrate as an alternative di-

ronmental Research, [s.l.], v. 169, no June 2018, p. 131–138, 2019.

sinfectant on cyanobacteria inactivationand associated toxin fate

ISSN: 10960953. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.10.037

in various waters. Water Research, [s.l.], v. 129, p. 199–207, 2018.

BAKER, E. B.; SHOWERS, W. J. Hysteresis analysis of nitrate dyna-

ISSN: 18792448. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.11.026

mics in the Neuse River, NC. Science of the Total Environment

GARCÍA-PÉREZ, J. et al. Risk of neuroblastoma and residential

Journal, [s.l.], v. 652, no 8, p. 889–899, 2019. ISSN: 0048-9697.

proximity to industrial and urban sites: A case-control study.

https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2018.10.254

Environment International, [s.l.], v. 92–93, p. 269–275, 2016.

BAKHEET, B. et al. Electrochemical inactivation of Cylindrospermopsis raciborskii and removal of the cyanotoxin cylindros-

ISBN: 0160-4120. ISSN:18736750, https://doi.org/10.1016/j.
envint.2016.04.023

permopsin. Journal of Hazardous Materials, [s.l.], v. 344, p.

GENUÁRIO, D. B. et al. Cyanobacteria From Brazilian Extreme

241–248, 2018. ISSN: 18733336. https://doi.org/10.1016/j.jhaz-

Environments. Microbial Diversity in the Genomic Era, [s.l.], p.

mat.2017.10.024

265–284, 2019. ISBN: 9780128148495. https://doi.org/10.1016/

CALOMENI, A. J.; JR, J. H. R. Ecotoxicology and Environmental Sa-

B978-0-12-814849-5.00016-2

fety Evaluation of the utility of six measures for algal (Microcystis

GIOLO, S. R. Introdução à análise de dados categóricos com

aeruginosa , Planktothrix agardhii and Pseudokirchneriella sub-

aplicações. São Paulo: Blucher, 2017. 256 p.

capitata ) viability. Ecotoxicology and Environmental Safety,
[s.l.], v. 111, p. 192–198, 2015. ISSN: 0147-6513. https://doi.
org/10.1016/j.ecoenv.2014.09.033

HARRISON, M. et al. Smart growth and the septic tank: Wastewater treatment and growth management in the Baltimore region. Land Use Policy, [s.l.], v. 29, no 3, p. 483–492, 2012. ISBN:

CAPELLI, C. et al. Biogeography of bloom-forming microcys-

0264-8377, ISSN: 02648377. https://doi.org/10.1016/j.landuse-

tin producing and non-toxigenic populations of Dolichosper-

pol.2011.08.007

mum lemmermannii (Cyanobacteria). Harmful Algae, [s.l.], v.
67, p. 1–12, 2017. ISSN: 18781470. https://doi.org/10.1016/j.
hal.2017.05.004

JAJA-CHIMEDZA, A. et al. Identification of teratogenic polymethoxy-1-alkenes from Cylindrospermopsis raciborskii, and taxonomically diverse freshwater cyanobacteria and green algae. Harm-

CHERNOVA, E. et al. Dolichospermum and Aphanizomenon as

ful Algae, [s.l.], v. 49, p. 156–161, 2015. ISBN: 1568-9883, ISSN:

neurotoxins producers in some Russian freshwaters. Toxicon,

15689883. https://doi.org/10.1016/j.hal.2015.09.010

[s.l.], v. 130, p. 47–55, 2017. ISSN: 18793150. https://doi.
org/10.1016/j.toxicon.2017.02.016

JIAN, Z. et al. Removal of micropollutants and cyanobacteria from
drinking water using KMnO4 pre- oxidation coupled with bio-

CRIDER, Y. et al. Can you taste it? Taste detection and acceptability

augmentation. Chemosphere, [s.l.], v. 215, p. 1–7, 2019. ISSN:

thresholds for chlorine residual in drinking water in Dhaka, Ban-

00456535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.013

gladesh. Science of the Total Environment, [s.l.], v. 613–614, p.
840–846, 2018. ISBN: 00489697 (ISSN), ISSN: 18791026. https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.135

JIN, Y. et al. Application of N-TiO2 for visible-light photocatalytic degradation of Cylindrospermopsis raciborskii — More difficult than that for photodegradation of Microcystis aeruginosa ?

DÍEZ-QUIJADA, L. et al. Microcystin-RR: Occurrence, content in

Environmental Pollution, [s.l.], v. 245, p. 642–650, 2019. ISSN:

water and food and toxicological studies. A review. Environmen-

02697491. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.11.056

tal Research, [s.l.], v. 168, no April 2018, p. 467–489, 2019. ISSN:
10960953. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.07.019

KOHLHARDT-FLOEHR, C. et al. Prooxidant and antioxidant behaviour of usnic acid from lichens under UVB-light irradiation -

DREHER, T. W. et al. Anabaena/Dolichospermum as the source of

Studies on human cells. Journal of Photochemistry and Photo-

lethal microcystin levels responsible for a large cattle toxicosis

biology B: Biology, [s.l.], v. 101, no 1, p. 97–102, 2010. ISBN: 1873-

event. Toxicon: X, [s.l.], p. 100003, 2018. ISSN: 25901710. https://

2682 (Electronic)r1011-1344 (Linking), ISSN: 10111344. https://

doi.org/10.1016/j.toxcx.2018.100003

doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2010.06.017

DUGAN, N. R.; SMITH, S. J.; SANAN, T. T. Impacts of Potassium Per-

KOMÁREK, J.; JOHANSEN, J. R. Filamentous Cyanobacteria.

manganate and Powdered Activated Carbon on Cyanotoxin Rele-

Freshwater Algae of North America: Ecology and Classification.

ase. Journal - American Water Works Association, [s.l.], p. 1–12,

[s.l.]: [s.n.], 2015. 135-235 p. ISBN: 9780123858771, ISSN: 0029-

2018. ISSN: 0003150X. https://doi.org/10.1002/awwa.1125

8549. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385876-4.00004-9

222

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 205-224 | Jan a Mar, 2021

Análise de dados categóricos de integridade celular de cianobactérias

LI, D.; LIU, S. Water Quality Early Warnings. Water Quality

OLEA-POPELKA, F.; ROSEN, L. E. A Practical Guide for Statistics in

Monitoring and Management. [s.l.]: [s.n.], 2019. p. 199–210.

Wildlife Studies. Fowler’s Zoo and Wild Animal Medicine Current

ISBN:

Therapy, Volume 9. [s.l.]: Elsevier Inc., 2019. 21-27 p. https://doi.

9780128113301.

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-

811330-1.00006-5

org/10.1016/B978-0-323- 55228-8.00005-9

LI, H. et al. Behavior of Cylindrospermopsis raciborskii during

OSBORNE, N. J.; SHAW, G. R.; WEBB, P. M. Health effects of recrea-

coagulation and sludge storage – higher potential risk of toxin

tional exposure to Moreton Bay, Australia waters during a Lyngbya

release than Microcystis aeruginosa? Journal of Hazardous

majuscula bloom. Environment International, [s.l.], v. 33, no 3, p.

Materials, [s.l.], v. 347, p. 307–316, 2018. ISSN: 18733336.

309–314, 2007. ISBN: 0160-4120, ISSN: 18736750. https://doi.

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.01.009

org/10.1016/j.envint.2006.10.011

LIN, J. L. et al. Pretreatment of algae-laden and manganese-con-

PAGANO, M.; GAUVREAU, K. Principios de bioestatistica. São

taining waters by oxidation-assisted coagulation: Effects of oxi-

Paulo: Cengage Learning, 2010. 506 p.

dation on algal cell viability and manganese precipitation. Water
Research, [s.l.], v. 89, p. 261–269, 2016. ISSN: 18792448. https://
doi.org/10.1016/j.watres.2015.11.042

PESTANA, C. J. et al. Fate of cyanobacteria in drinking water treatment plant lagoon supernatant and sludge. Science of the
Total Environment, [s.l.], v. 565, p. 1192–1200, 2016. ISBN:

____________. Algal removal from cyanobacteria-rich waters by

0048-9697, ISSN: 18791026. https://doi.org/10.1016/j.scito-

preoxidation-assisted coagulation–flotation: Effect of algogenic

tenv.2016.05.173.4

organic matter release on algal removal and trihalomethane for-

____________. The effect of water treatment unit processes on

mation. Journal of Environmental Sciences (China), [s.l.], v. 63,
p. 147–155, 2018. ISSN: 18787320. https://doi.org/10.1016/j.
jes.2017.02.007

cyanobacterial trichome integrity. Science of The Total Environment, [s.l.], p. #pagerange#, 2018. ISSN: 00489697. https://doi.
org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.337

LIU, B. et al. Microcystis aeruginosa-laden water treatment using

QIAN, F. et al. The effect of pH on the release of metabolites by

enhanced coagulation by persulfate/Fe(II), ozone and permanga-

cyanobacteria in conventional water treatment processes. Harm-

nate: Comparison of the simultaneous and successive oxidant do-

ful Algae, [s.l.], v. 39, p. 253–258, 2014. ISBN: 1568-9883, ISSN:

sing strategy. Water Research, [s.l.], v. 125, p. 72–80, 2017. ISBN:

15689883. https://doi.org/10.1016/j.hal.2014.08.006

1879-2448 (Electronic) 0043-1354 (Linking), ISSN: 18792448.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.08.035

SANT’ANNA, C. L. et Al. Atlas de cianobactérias e microalgas de águas continentais brasileiras. Instituto de Botâni-

LÜRLING, M. et al. Critical assessment of chitosan as coagulant to

ca, [s.l.], p. 175, 2012. ISBN: 978-85-7523-040-4. https://doi.

remove cyanobacteria. Harmful Algae, [s.l.], v. 66, p. 1–12, 2017.

org/10.13140/2.1.4417.1208

ISSN: 18781470. https://doi.org/10.1016/j.hal.2017.04.011

SHENG, H. et al. Analysis on cyanobacteria bloom in Waihai of

MARKELOVA, A.; VLADIMIROVA, M.; KUPTSOVA, E. A comparison

Lake Dianchi. Shengtai Xuebao/ Acta Ecologica Sinica, [s.l.], v.

of cytochemical methods for the rapid evaluation of microalgal

32, no 1, p. 0056–0063, 2012. ISBN: 1574-9541, ISSN: 10000933.

viability. Russian Journal of Plant Phycology, [s.l.], v. 47, no 6, p.

https://doi.org/10.5846/stxb201011261680

815–819, 2000. ISBN: 1021-4437, ISSN: 10214437. https://doi.
org/10.1023/a:1026619514661

SHI, X. et al. A comparison of trichloromethane formation from
two algae species during two pre-oxidation- coagulation-chlori-

MOISANDER, P. H. et al. Small-scale shear effects on heterocys-

nation processes. Science of the Total Environment, [s.l.], v. 656,

tous cyanobacteria. Limnology and Oceanography, [s.l.], v. 47, no

p. 1063–1070, 2019. ISSN: 18791026. https://doi.org/10.1016/j.

1, p. 108–119, 2002. ISBN: 0024-3590, ISSN: 00243590. https://

scitotenv.2018.11.461

doi.org/10.4319/lo.2002.47.1.0108

STOMMEL, E. W.; FIELD, N. C.; CALLER, T. A. Aerosolization of

NDONG, M. et al. Estimating the risk of cyanobacterial occurrence

cyanobacteria as a risk factor for amyotrophic lateral sclero-

using an index integrating meteorological factors: Application

sis. Medical Hypotheses, [s.l.], v. 80, no 2, p. 142–145, 2013.

to drinking water production. Water Research, [s.l.], v. 56, p. 98–

ISBN: 0306-9877, ISSN: 03069877. https://doi.org/10.1016/j.

108, 2014. ISBN: 4352642711438, ISSN: 18792448. https://doi.

mehy.2012.11.012

org/10.1016/j.watres.2014.02.023

CLEMENTE, A. Efeito em cianobactérias filamentosas das con-

O’DWYER, J. et al. Development of a hierarchical model for pre-

dições hidráulicas da coagulação e floculação na presença ou

dicting microbiological contamination of private groundwater

não de pré-oxidação. 2019. 124 f. Dissertação (Mestrado em En-

supplies in a geologically heterogeneous region. Environmental

genharia Civil) - Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Gradu-

Pollution, [s.l.], v. 237, p. 329–338, 2018. ISSN: 18736424. https://

ação em Engenharia Civil: Saneamento Ambiental, Universidade

doi.org/10.1016/j.envpol.2018.02.052

Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 205-224 | Jan a Mar, 2021

223

Clemente A, Oliveira S, Menezes I, Carloto I, Capelo Neto J

TORNEVI, A. et al. Efficacy of water treatment processes and endemic gastrointestinal illness - A multi-city study in Sweden. Water Research, [s.l.], v. 102, p. 263–270, 2016. ISBN: 0043-1354,
ISSN: 18792448. https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.06.018
TSAI, K. P. Effects of two copper compounds on Microcystis aeruginosa cell density, membrane integrity, and microcystin release. Ecotoxicology and Environmental Safety, [s.l.], v. 120, p.
428–435, 2015. ISBN: 9780717143931, ISSN: 10902414. https://
doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.06.024
XIE, P. et al. A mini review of preoxidation to improve coagulation.
Chemosphere, [s.l.], v. 155, p. 550–563, 2016. ISSN: 18791298.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.04.003

224

ZAMYADI, A. et al. Fate of toxic cyanobacterial cells and disinfection by-products formation after chlorination. Water Research,
[s.l.], v. 46, no 5, p. 1524–1535, 2012. ISBN: 5143404711, ISSN:
00431354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.06.029
____________. Fate of geosmin and 2-methylisoborneol in full-scale water treatment plants. Water Research, [s.l.], v. 83, p. 171–
183, 2015. ISBN: 1879-2448 (Electronic) 0043-1354 (Linking),
ISSN: 18792448. https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.06.038
ZHENG, H. et al. Cultivation of Chlorella vulgaris in manure-free
piggery wastewater with high-strength ammonium for nutrients
removal and biomass production: Effect of ammonium concentration, carbon/nitrogen ratio and pH. Bioresource Technology, [s.l.], v. 273, no November 2018, p. 203–211, 2019. ISSN:
18732976. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.11.019

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 205-224 | Jan a Mar, 2021

agradecimentos
A lista a seguir (Tabela 1) inclui os nomes e as afiliações de todos os revisores que avaliaram as submissões
processadas no ano de 2020 da REVISTA DAE.
Somos profundamente gratos a todos eles, que voluntariamente e anonimamente gastaram seu precioso
tempo para apoiar a revista e contribuíram imensamente para a qualidade dos artigos publicados.
Agradecemos o seu trabalho profissional e excelente produto.
Tabela 1 - Revisores ad hoc que avaliaram envios no ano de 2020.

Adalberto Francisco Chagas
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Adalberto Pandolfo
UPF - Universidade de
Passo Fundo
Ademir Paceli Barbassa
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos
Adilson Nunes Fernandes
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo
Adolpho Jose Melfi
USP - Universidade de
São Paulo - Campus
Piracicaba - Instituto de
Energia e Ambiente
Adriane Martins
de Freitas
UTFPR - Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Adriano Luiz Tonetti
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
Adrianus Van Haandel
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande
Afonso de Moraes Paiva
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro - Coppe Programa de Engenharia
Oceânica
Airton Checoni Davi
UNIP - Universidade Paulista

Alberto Carlos de
Campos Bernardi
Embrapa - Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa Pecuária Sudeste)

Alexandre Beluco
UFRGS - Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - Instituto de
Pesquisas Hidráulicas

Alberto de Freitas Castro Fonseca
UFOP - Universidade Federal de
Ouro Preto

Alfredo Akira Ohnuma Jr
UERJ - Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - FEN Faculdade de Engenharia

Alberto Luiz Francato
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

Aline Pimentel Gomes
UPF - Universidade
Passo Fundo

Alceu Galvão
Arcece - Agência Reguladora do
Estado do Ceará

Aline Sarmento Procópio
UFJF - Universidade Federal de
Juiz de Fora

Alcione Aparecida de Almeida
Alves
UFFS - Universidade Federal da
Fronteira Sul

Alisson Gomes Moraes
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Aldo Pacheco Ferreira
Fundação Oswaldo Cruz - Escola
Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca

Allan Saddi Arnesen
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo

Aldre Jorge Morais Barros
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande

Alteredo Oliveira Cutrim
Consultor

Alessandra Pereira da Silva
Unifesp - Universidade Federal
de São Paulo - Campus Diadema
Alexandra Sampaio
Unisanta - Universidade
Santa Cecília
Alexandre Argondizo
Unifesp - Universidade Federal
de São Paulo
Alexandre Barin
UFSM - Universidade Federal
de Santa Maria

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

Alvaro L. G. Cantanhede
UFRJ - Universidade Federal
do Rio de Janeiro
Amanda Finger
UFMT - Universidade Federal
de Mato Grosso Departamento de
Engenharia Sanitária
e Ambiental
Amarilis Lucia Casteli
Figueiredo Gallardo
EPUSP - Escola Politécnica
da USP
225

agradecimentos
Américo de Oliveira Sampaio
Consultor autônomo
Ana Augusta Passos Rezende
UFV - Universidade Federal
de Viçosa
Ana Lucia Silva
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo
Ana Luiza Borges
IPH - Instituto de
Pesquisas Hidráulicas Universidade Federal do
Rio Grande do Sul
Ana Tavares da Mata
Escola Superior de
Tecnologia de Setúbal do
Instituto Politécnico de Setúbal Portugal Campus do IPS
Anapatrícia Morales Vilha
UFABC - Universidade Federal
do ABC

Artur de Jesus Motheo
USP - Universidade de
São Paulo - Instituto de Química
de São Carlos

André Schramm Brandão
UFC - Universidade Federal
do Ceará
Angela Di Bernardo Dantas
Unaerp - Universidade de
Ribeirão Preto

Asher Kiperstok
UFBA - Universidade
Federal da Bahia

Angela Teresa Costa Sales
UFS - Universidade Federal de
Sergipe

Beatriz Couto Ribeiro
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

Anna Kelly Moreira
IFPI - Instituto Federal
do Piauí
Anna Silvia Palcheco Peixoto
Unesp - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho Faculdade de Engenharia
de Bauru
Antonio Carlos Zuffo
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

Beatriz Monte Serrat
UFPR - Universidade Federal
do Paraná (aposentada)
Beatriz Susana Ovruski
de Ceballos
UEPB - Universidade Estadual
da Paraíba - Departamento
de Engenharia Sanitária e
Ambiental - DESA
Bernardo Arantes do
Nascimento Teixeira
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos

André Bezerra dos Santos
UFC - Universidade
Federal do Ceará

Antônio Domingues Benetti
UFRGS - Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul - Instituto de Pesquisas
Hidráulicas

André Felipe de Melo
Sales Santos
UFRPE - Universidade Federal
Rural de Pernambuco

Antonio Eduardo Bezerra
Cabral
UFC - Universidade Federal
do Ceará

André Luis de
Sá Salomão
UERJ - Universidade
do Estado do
Rio de Janeiro Depto. de Engenharia
Sanitária do Meio Ambiente

Antonio Idivan Vieira Nunes
UFC - Universidade Federal
do Ceará

Cali Laguna Achon
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos - Centro de
Ciências Exatas e de Tecnologia

Antonio Marozzi Righetto
UFRN - Universidade Federal
do Rio Grande do Norte

Camilo Michalka Junior
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro

Ariovaldo José da Silva
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

Carla Bastos Vidal
UFC - Universidade Federal
do Ceará

Ariuska Karla Barbosa Amorim
UnB - Universidade de Brasília Faculdade de Tecnologia

Carla Grazieli Azevedo
da Silva
UFMT - Universidade
Federal de Mato Grosso Departamento de Engenharia
Sanitária e Ambiental

André Luis Sotero
Salustiano Martim
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
André Luiz de Oliveira
UFU - Universidade Federal
de Uberlândia - Faculdade de
Engenharia Civil
André Pereira Rosa
UFV - Universidade Federal
de Viçosa
226

Armando Borges de
Castilho Junior
UFSC - Universidade
Federal de Santa Catarina Departamento de Engenharia
do Conhecimento

Bruno Sidnei da Silva
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Carla Regina Costa
UFTM - Universidade Federal
do Triângulo Mineiro
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

agradecimentos
Carlos Augusto de Lemos
Chernicharo
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais
Carlos Augusto
França Schettini
UFPE - Universidade Federal
de Pernambuco - Centro de
Tecnologia - Departamento de
Oceanografia
Carlos de Oliveira Galvão
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande
Carlos Fernandes de
Medeiros Filho
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande
Carlos Renato Marmo
Embrapa - Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa Pecuária Sudeste)
Carmem Lucia Moreira Gadelha
UFPB - Universidade Federal
da Paraíba
Cassio Hamilton Abreu Junior
Cena/USP - Centro de Energia
Nuclear na Agricultura
Célia Regina Granhen Tavares
UEM - Universidade Estadual
de Maringá
Celia Regina Montes
USP - Universidade de São Paulo Campus Piracicaba
Celso Romanel
PUC - Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro

Conceição da Maria
Albuquerque Alves
UnB - Universidade de Brasília
Cristiane Yumi Koga Ito
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho - Campus
Experimental
Cristiano das Neves Almeida
UFPB - Departamento de
Engenharia Civil
Cristina Filomena Paschoalato
Unaerp - Universidade de
Ribeirão Preto
Cristina Souza Freire Nordi
Unifesp - Universidade Federal
de São Paulo
Cyro Bernardes Junior
AMBCONSULT Ltda.
Daniel Costa dos Santos.
UFPR - Universidade
Federal do Paraná - Setor de
Tecnologia - Departamento de
Hidráulica e Saneamento
Daniel Moureira Fontes Lima
UFS - Universidade Federal de
Sergipe - DEC - Departamento
de Engenharia Civil
Delmira Beatriz Wolff
UFSM - Universidade Federal de
Santa Maria
Denise Balestrero Menezes
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos

César Rossas Mota Filho
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais

Denise Conceição de Gois
Santos Michelan
UFS - Universidade Federal de
Sergipe - Centro de Ciências
Exatas e Tecnologia

Claudio Ribeiro Lucinda
USP - Universidade de São
Paulo - Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade

Dib Gebara
Unesp - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus Experimental

Claudio Roberto de
Freitas Pacheco
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo

Dieter Wartchow
UFRGS - Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - Instituto de
Pesquisas Hidráulicas

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

Diogo Costa Buarque
UFES - Universidade Federal
do Espírito Santo - Centro
Tecnológico - Departamento de
Engenharia Ambiental
Dione Mari Morita
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
Dirce Maria Trensan Zanetta
FSP-USP - Departamento de
Saúde Ambiental da Faculdade
de Saúde Pública da USP
Doron Grull
FSP-USP - Departamento de
Saúde Ambiental da Faculdade
de Saúde Pública da USP
Edevar Luvizotto Junior
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
Edilson Pissato
IGUSP - Instituto de Geociências Departamento de Geologia
Sedimentar e Ambiental - GSA
Edmundo Koelle
Koelle Engineering S/C Ltda
Edson Luiz Silva
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos
Edson Pereira Tangerino
UNESP - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus Experimental
Eduardo Pacheco Jordão
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Eduardo de Almeida Silva
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Eduardo Lucas Subtil
UFABC - Universidade Federal
do ABC
Eduardo Lucena Cavalcante
de Amorim
UFAL - Universidade Federal
de Alagoas - UFAL - Centro
de Tecnologia

227

agradecimentos
Eduardo Mário Mendiondo
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Eduardo Pavan Korf
UFFS - Universidade Federal
da Fronteira Sul - Campus
Erechim/RS
Edumar Ramos Cabral Coelho
UFES - Universidade Federal do
Espírito Santo
Edward Brambilla Marcellino
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Elayse Maria Hachich
Cetesb - Companhia
Ambiental do Estado de
São Paulo
Eliana Beatriz Nunes
Rondon Lima
UFMT - Universidade Federal
de Mato Grosso Departamento de História Departamento de
Engenharia Sanitária
Elisângela Maria
Rodrigues Rocha
UFPB - Universidade
Federal da Paraíba, Centro
de Tecnologia
Eloísa Cherbakian
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Eloy Kaviski
UFPR - Universidade Federal do
Paraná - Setor de Tecnologia,
Departamento de Hidráulica e
Saneamento

Emilia Kiyomi Kuroda
UEL - Universidade Estadual
de Londrina
Emília Maria Alves Santos
IFCE - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará
Emilia Wanda Rutkowski
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
Enedir Ghisi
UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina
Eniz Conceição Oliveira
Univates - Universidade do Vale
do Taquari

Fernando Fernandes
UEL - Universidade Estadual
de Londrina
Fernando Fernandes Vieira
UEPB - Universidade Estadual
da Paraíba - Departamento
de Engenharia Sanitária e
Ambiental - DESA

Erica Pugliesi
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos

Fernando Hermes Passig
UFTPR - Universidade
Tecnológica Federal do
Paraná - Depto. Acad. Química
e Biologia - DAQBI

Erich Kellner
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos

Fernando Sarti
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

Ester Feche Guimarães
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Flávio Rubens Lapolli
UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina
Francisco de Assis de
Souza Filho
UFC - Universidade Federal
do Ceará

Eudes José Arantes
UTFPR - Universidade Federal
Tecnologica do Paraná
Eugênio Foresti
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Fabiana Alves Fiore Pinto
Unesp - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho,
Campus São José dos Campos
Fabiana Rorato L. Prado
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Elvis Carissimi
UFSM - Universidade Federal
de Santa Maria

Fabio Campos
EPUSP - Escola Politécnica
da USP

Emanuel Manfred
Freire Brandt
UFJF - Universidade Federal de
Juiz de Fora

Fernando Antonio
Medeiros Marinho
USP - Universidade de
São Paulo

228

Fernando das Graças Braga
da Silva
UFI - Universidade Federal
de Itajubá - Instituto de
Recursos Naturais

Francisco Humberto de
Carvalho Junior
IFCE - Instituto Federal do
Ceará
Francisco Osny Enéas
da Silva
UFC - Universidade Federal
do Ceará
Francisco Suetônio
Bastos Mota
UFC - Universidade Federal
do Ceará
Francisco Wagner de Sousa
IFCE - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará
Frederico Araujo Turolla
Pezco Consultoria		

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

agradecimentos
Frederico Carlos Martins de
Menezes Filho
UFV - Universidade Federal
de Viçosa
Frederico Fábio Mauad
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Frederico Yuri Hanai
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos
Gabriela Ramos Hurtado
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho
Gilberto Berzin
UCS - Universidade Católica
de Santos - Faculdade de
Engenharia Civil
Gilmar Wanzeller Siqueira
UFPA - Universidade
Federal do Pará - Instituto de
Ciências Exatas e Naturais/
Faculdade de Química

Haroldo de Araújo Ponte
UFPR - Universidade Federal
do Paraná, Setor de Tecnologia,
Departamento de Hidráulica
e Saneamento
Harry Edmar Schulz
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Heber Pimentel Gomes
UFPB - Universidade Federal da
Paraíba - Centro de Tecnologia Campus I - LEHNS
Hélio Castro
Arsesp - Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado
de São Paulo

Ivaltemir Barros Carrijo
Saneago - Saneamento
de Goiás S.A. - Assessoria de
Empreends Especiais
Ivo Junior Nicolielo Antunes
Unilins - Centro
Universitário de Lins

Hélio da Silva Almeida
UFPA - Universidade Federal do
Pará - Instituto de Ciências Exatas
e Naturais/Faculdade de Química

Jackson de Oliveira Pereira
UFSJ - Universidade Federal de
São João Del Rei

Gilson Barbosa Athayde Junior
UFPB - Universidade
Federal da Paraíba - Centro de
Tecnologia

Herlane Costa Calheiros
Unifei - Universidade Federal
de Itajubá - Instituto de
Recursos Naturais

Giselle Patricia Sancinetti
Unifal - Universidade Federal
de Alfenas - Instituto de Ciência
e Tecnologia

Honória de Fátima Gorgulho
UFSJ - Universidade Federal de
São João Del Rei

Gustavo Meirelles Lima
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais

Isabel Campos Salles
Figueiredo
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

Ivone da Silva Matos
UFMT - Universidade
Federal de Mato Grosso

Hélio Rodrigues dos Santos
UFRN - Universidade Federal do
Rio Grande do Norte

Gustavo Henrique Ribeiro
da Silva
Unesp - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus Experimental

Isaac Volschan
UFRJ - Universidade
Federal do Rio de Janeiro

Helio Cesar Suleiman
Fundação Agência da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê

Gilson Alberto Rosa Lima
UFMT - Universidade Federal de
Mato Grosso

Giulliano Guimarães Silva
IFTO - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
do Tocantins

Iran Eduardo Lima Neto
UFC - Universidade Federal
do Ceará

Hugo Abi Karam
UFRJ - Universidade Federal
do Rio de Janeiro - Instituto de
Geociências
Hugo Henrique de
Simone Souza
UFMS - Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul
Ilza Machado Kaiser
Unesp - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho,
FEB - Faculdade de Engenharia
de Bauru

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

Jaime Joaquim Pereira da
Silva Cabral
UFPE - Universidade
Federal de Pernambuco Centro de Tecnologia Departamento de Oceanografia
Jairo Tardelli
Consultor
Janaína Moreira de Meneses
UFCG - Universidade Federal
de Campina Grande Unidade Acadêmica de
Engenharia Química
Jayson Pereira Godinho
UFPR - Universidade Federal do
Paraná - Centro Politécnico
Jean Pierre Henry
Balbaud Ometto
Inpe - Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - Centro de
Ciências do Sistema Terrestre
Joacio De Araujo Morais Junior
UFPB - CT - Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental
229

agradecimentos
João B. Comparini
UniFACEF - Centro Universitário
Municipal de Franca
João Sergio Cordeiro
UFSCAR - Universidade Federal
de São Carlos
João Vicente
de Assunção
USP - Universidade de
São Paulo
Joaquim Gonçalves
Machado Neto
Unesp - Universidade
Júlio de Mesquita Filho Campus Jaboticabal
Joaquin Ignacio
Bonnecarrere Garcia
UFSM - Universidade
Federal de Santa Maria
Joel Dias da Silva
FURB - Universidade de
Blumenau

José Antonio Tosta
UFES - Universidade Federal
do Espírito Santo - Centro
Tecnológico - Departamento de
Engenharia Ambiental
José Carlos de Araújo
UFC - Universidade Federal
do Ceará

José Ermírio Ferreira de Moraes
Unifesp - Universidade Federal
de São Paulo - Departamento de
Ciências Exatas e da Terra
José Euclides Stipp Paterniani
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
José Fernando Thomé Jucá
UFPE - Universidade Federal de
Pernambuco

John Kenedy de Araújo
UFC - Universidade Federal
do Ceará
Joice C Kuritza
UTFPR - Universidade Federal
Tecnologica do Paraná Campus Guarapuava

José Hilton Bernardino
de Araújo
UTFPR - Universidade Federal
Tecnologica do Paraná

Jorge Akutsu
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos

José Luiz Albuquerque Filho
IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas

Jorge Antonio Barros
de Macedo
Faculdade Metodista
Granbery

José Mancinelli Ledo
do Nascimento
UFPB - Universidade Federal
da Paraíba Centro de Ciências
Humanas

Jorge Eurico
Ribeiro Matos
UFBA - Universidade
Federal da Bahia

Juliana Delgado Tinôco
UFRN - Universidade Federal do
Rio Grande do Norte
Juliana Marques Schöntag
UFFS - Universidade Federal da
Fronteira Sul
Jurandyr Povinelli
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Juscelino Alves Henriques
Ifes - Instituto Federal do
Espírito Santo
Kamel Zahed Filho
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Karina Querne de Carvalho
UFTPR - Universidade
Tecnológica Federal do Paraná Campus Curitiba - Sede Ecoville
Kátia Valéria Marques
Cardoso Prates
UTFP - Universidade Tecnológica
Federal do Paraná

José Maria de Camargo Barros
IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas

Jose Capelo Neto
UFC - Universidade
Federal do Ceará

Jose Paulo Soares de Azevedo
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro

José Anderson do
Nascimento Batista
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

José Ricardo de
Almeida França
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro

230

José Rodolfo Scarati Martins
USP - Universidade de
São Paulo
Juliana Calabria de Araujo
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais

José Carlos Mierzwa
EPUSP - Escola Politécnica da
USP/CIRRA

Jose Geraldo Portugal Junior
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Jose Roberto Campos
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Klebber Teodomiro
Martins Formiga
UFG - Universidade Federal
de Goiás
Kouji Kitahara
Consultor
Libânia da Silva Ribeiro
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande
Liliana Rodrigues
UEM - Universidade Estadual de
Maringá

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

agradecimentos
Luis Rafael Palmier
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais

Marcelo Gomes Miguez
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro

Lineo Aparecido Gaspar Junior
Unifal - Universidade Federal
de Alfenas

Luisa Fernanda Ribeiro Reis
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Marcelo Kenji Miki
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Livia Saviolli Manetta
ESAMC - Escola Superior de
Administração, Marketing e
Comunicação

Luiz Antonio Daniel
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Marcelo Libânio
UFMG - Universidade Federal
de Minas Gerais

Luana Albertani Pampuch
Unesp - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus SJC

Luiz Bandeira de Mello Laterza
Aqueduto Tecnologia em
Tubulações Ltda

Liliane Lazzari Albertin
Unesp - Universidade Estadual
Paulista - Campus de Ilha Solteira
- Faculdade de Engenharia (FEIS)

Luana Mattos de Oliveira Cruz
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
Luciana Coelho Mendonça
UFS - Universidade Federal
deSergipe - DEC - Departamento
de Engenharia Civil
Luciana Massukado
IFB - Instituto Federal
de Brasília
Luciana Paulo Gomes
Unisinos - Universidade do Vale
do Rio dos Sinos
Luciana Pereira
UFABC - Universidade Federal
do ABC

Luiz Cláudio Ribeiro Galvão
USP - Universidade de
São Paulo
Luiz Di Bernardo
Hidrosan Engenharia SS Ltda
Luiz Fernando de Abreu Cybis
UFRGS - Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - Instituto de
Pesquisas Hidráulicas
Luiz Olinto Monteggia
UFRGS - Universidade Federal do
Rio Grande do Sul
Luiz Roberto Santos Moraes
UFBA - Universidade Federal
da Bahia

Marcelo Luiz Martins Pompeo
USP - Universidade de
São Paulo
Marcelo Medeiros
UFPR - Universidade Federal do
Paraná - Setor de Tecnologia Departamento de Hidráulica e
Saneamento
Marcelo Obraczka
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Marcelo Pedroso Curtarelli
UFSC - Campus Universitário Fundação CERTI
Marcelo Zaiat
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Luiz Sérgio Philippi
UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina

Márcia Maria Rios Ribeiro
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande - Departamento
de Engenharia Civil

Luiz Yoshiharu Ito
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Márcia Regina Silva
Fagundes Klen
UEOP - Universidade Estadual
do Oeste do Paraná

Lyda Patricia Sabogal Paz
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Márcia Valéria Porto de
Oliveira Cunha
IFPA - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia

Ludmilson Abritta Mendes
UFS - Universidade Federal de
Sergipe - DEC - Departamento

Magda Beretta
UFBA - Universidade Federal
da Bahia

de Engenharia Civil

Marcelo Giulian Marques
UFRGS - Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - Instituto de
Pesquisas Hidráulicas

Marcia Walquiria de
Carvalho Dezotti
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro

Luciano Matos Queiroz
UFBA - Universidade Federal
da Bahia
Lucila Adriani Coral
UFTPR - Universidade
Federal Tecnológica
do Paraná - Laboratório de
Tratamento e Potabilização de
Água - LTPA

Luis Eduardo Grisotto
Cobrape - Companhia Brasileira
de Projetos e Empreendimentos

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

Marcilene Dantas Ferreira
UFSCar - Universidade Federal
de São Carlos
231

agradecimentos
Marcio Ricardo Salla
UFU - Universidade Federal
de Uberlândia
Marco Antonio Almeida
de Souza
UnB - Universidade de Brasília
Marco Antonio
Calazans Duarte
IFRN - Instituro Federal do
Rio Grande do Norte Núcleo de Pesquisas em
Saneamento Básico
Marco Antonio Penalva Reali
EESC/USP - Escola
de Engenharia de
São Carlos da Universidade
de São Paulo
Marco Antonio Pereira Querol
UFS - Universidade Federal
de Sergipe
Marco Antonio Saidel
USP - Universidade de
São Paulo
Marco Aurelio Holanda
de Castro
UFC - Universidade Federal
do Ceará
Marco Aurélio Lima Barbosa
Fecap - Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado
Marcos Antonio Gomes
UFV - Universidade Federal
de Viçosa
Margarida Marchetto
UFMT - Universidade Federal de
Mato Grosso - Departamento
de Engenharia Sanitária e
Ambiental
Maria Aparecida Faustino Pires
Ipen - Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares CNEN/SP
Maria Beatriz Machado
Bonacelli
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
232

Maria Tereza Pepe Razzolini
USP - Universidade de
São Paulo

Maria Bernadete
Amâncio Varesche
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Maria Cecília de
Carvalho Chaves
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Maria Cecilia de Souza Minayo
Fiocruz - Fundação
Oswaldo Cruz
Maria do Carmo Calijuri
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Mariângela Dutra
de Oliveira
Ifes - Instituto Federal do
Espírito Santo
Mario Takayuki Kato
UFPE - Universidade
Federal de Pernambuco Centro de Tecnologia e
Geociências Mario Thadeu Leme de Barros
USP - Universidade de
São Paulo

Maria do Carmo Martins Sobral
UFPE - Universidade Federal
de Pernambuco
Maria do Socorro Ribeiro
Hortegal Filha
IFECT - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará
Maria Eliza Nagel Hassemer
UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina
Maria Ester Dal Poz
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas

Marisa Spirandeli Crespi
Unesp - Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho Araraquara IQ Instituto de Química
Marisete Dantas de Aquino
UFC - Universidade Federal
do Ceará
Marta Regina Inoue
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Mateus Ricardo
Nogueira Vilanova
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho Campus Guaratinguetá

Maria Eugênia
Gimennez Boscov
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
Maria Inês Sato
Cetesb - Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo
Maria Leonor Ribeiro Casimiro
Lopes Assad
UFSCar - Centro de Ciências
Agrárias
Maria Lúcia Calijuri
UFV - Universidade Federal
de Viçosa
Maria Odete Holanda Mariano
UFP - Universidade Federal de
Pernambuco

Mauricio Alves da
Motta Sobrinho
UFPE - Universidade Federal de
Pernambuco
Maurício Augusto Leite
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho
Maurício Luiz Sens
UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina
Mauro Zackiewicz
Consultor			

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

agradecimentos
Miguel Mansur Aisse
UFPR - Universidade Federal do
Paraná - Setor de Tecnologia Departamento de Hidráulica
e Saneamento

Nora Katia Saavedra
del Aguila Hoffmann
UFG - Universidade Federal
de Goiás - Escola de
Engenharia Civil

Milton Dall’Aglio Sobrinho
Unesp - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho

Omar Yazbek Bitar
IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas

Miriam Moreira Bocchiglieri
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Orestes Marraccini Gonçalves
EPUSP - Escola
Politécnica da Universidade
de São Paulo

Mirleia Aparecida de Carvalho
UFLA - Universidade Federal
de Lavras
Mônica Amorim Coura
UFCG - Universidade Federal
de Campina Grande Departamento de
Engenharia Civil
Monica Ferreira do
Amaral Porto
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
Morgana Suszek Gonçalves
UFTPR - Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Mounir Khalil El Debs
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Natally Anunciato Siqueira
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Neide Pessin
Universidade de Caxias
do Sul - Centro de Ciências
Exatas e Tecnologia
Nélia Henriques Callado
Ufal - Universidade
Federal de Alagoas
Nemésio Neves
Batista Salvador
Uniara - Universidade
de Araraquara

Osvaldo J. Venturini
Unifei - Universidade Federal
de Itajubá
Pablo Heleno Sezerino
UFSC - Universidade
Federal de Santa Catarina
Patricia Campos Borja
UFBA - Universidade
Federal da Bahia
Paulo Augusto
Zaitune Pamplin
Unifal - Universidade Federal
de Alfenas

Paulo Sergio Scalize
UFG - Universidade
Federal de Goiás - Escola de
Engenharia Civil
Pedro Alem Sobrinho
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
Pedro Daniel da
Cunha Kemerich
Unipampa - Universidade
Federal do Pampa
Pedro Jorge Chama Neto
Consultor			
Pedro Sérgio Fadini
UFSCar - Laboratório de
Biogeoquímica Ambiental
(LBGqA)
Rafael de Oliveira Tiezzi
Unifal - Universidade Federal
de Alfenas
Rafael Kopschitz
Xavier Bastos
UFV - Universidade Federal
de Viçosa

Paulo Belli Filho
UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina

Raphael Tobias de
Vasconcelos Barros
UFMG - Universidade
Federal de Minas Gerais

Paulo Costa de Oliveira Filho
Unicentro - Universidade
Estadual do CentroOeste/PR

Raquel Pupo Nogueira
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho

Paulo Ferreira
Escola de Engenharia
da Universidade
Presbiteriana Mackenzie

Raymundo Moniz de
Aragão Neto
Anima Projetos		

Paulo Mauricio Selig
UFSC - Universidade
Federal de Santa Catarina Departamento de Engenharia
do Conhecimento

Reginaldo Bertolo
USP - Universidade de São Paulo CEPAS - IGc USP
Rejane H. R. da Costa
UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina

Paulo Modesto Filho
UFMT - Universidade
Federal de Mato Grosso

Rejane Maria Candiota Tubino
UFRGS - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

Paulo Roberto Lacerda Tavares
UFC - Universidade Federal
do Ceará

Renan Braga Ribeiro
Unisanta - Universidade
Santa Cecília

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

233

agradecimentos
Renata Piacentini Rodriguez
Unifal - Universidade Federal
de Alfenas

Roberaldo Carvalho de Souza
UFAL - Universidade Federal
de Alagoas

Renata Ribeiro de Araújo
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho

Robert Schiaveto de Souza
UFMS -Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul

Renato Carlos Zambon
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
Renato Sanches Freire
USP - Universidade de
São Paulo
Reynaldo Eduardo
Young Ribeiro
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Ricardo de Lima Isaac
Unicamp - Universidade
Estadual de Campinas
Ricardo Franci Gonçalves
UFES - Universidade Federal
do Espírito Santo - Centro
Tecnológico - Departamento de
Engenharia Ambiental
Ricardo Gabbay de Souza
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho
Ricardo Henrique de
Andrade Dutra
UFU - Universidade Federal de
Uberlândia
Ricardo Lazzari Mendes
GEASANEVITA - Engenharia e
Meio Ambiente
Rinaldo José Barbosa Pinheiro
UFSM - Universidade Federal de
Santa Maria
Rita Cavaleiro de Ferreira
Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental Ministério das Cidades
Ritielli Berticelli
Unicruz - Universidade de
Cruz Alta
234

Rochana Campos de
Andrade Lima
UFAL - Universidade Federal de
Alagoas CTEC - UFAL
Rodrigo Alexandre
da Silva Spakovskis
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Rodrigo Braga Moruzzi
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho
Rodrigo de Freitas Bueno
UFABC - Universidade Federal
do ABC
Rodrigo de Melo Porto
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Rosana Gonçalves Barros
IFG - Instituto Federal de
Educação Ciência e
Tecnologia de Goiás
Rosane Ebert Miki
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Rosângela Bergamasco
UEM - Universidade Estadual
de Maringá
Roseli Dutra Sposito
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Rutineia Tassi
UFSM - Universidade Federal
de Santa Maria
Samuel Rodrigues Castro
UFJF - Universidade Federal de
Juiz de Fora
Samuel Soares Muniz
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Rodrigo Soares
Garcia da Silva
Faculdade Estácio de Sá

Sandro Mancini
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho

Rogerio Neder Candella
USP - Instituto de
Estudos do Mar Almirante
Paulo Moreira

Saulo de Tarso
Marques Bezerra
UFPE - Universidade
Federal de Pernambuco

Rogers Ribeiro
USP - Universidade de
São Paulo

Sergio Carlos
Bernardo Queiroz
UFT - Universidade Federal
do Tocantins

Ronaldo Severiano Berton
IAC - Instituto Agronômico
Ronaldo Stefanutti
UFC - Universidade Federal
do Ceará
Ronan Cleber Contrera
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
Roque Passos Piveli
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo

Sergio Francisco Aquino
UFOP - Universidade Federal
de Ouro Preto
Sergio Koide
UnB - Universidade de Brasília Faculdade de Tecnologia.
Sérgio Luís de Carvalho
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

agradecimentos
Servio Tulio Alves Cassini
UFES - Universidade Federal do
Espírito Santo

Tadeu Fabricio Malheiros
USP - Universidade de
São Paulo

Valter Lúcio de Pádua
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais

Severino Soares Agra Filho
UFBA - Universidade Federal
da Bahia

Tarciso Cabral da Silva
UFPB - Universidade Federal
da Paraíba

Valterlin da Silva Santos
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande

Silene Cristina Baptistelli
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Theo Syrto Octavio de Souza
EPUSP - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo

Vanessa Bandeira da Costa
IEC/SVS - Instituto Evandro
Chagas - Laboratório de
Biologia Ambiental - Seção de
Meio Ambiente

Silgia Aparecida da Costa
USP - Universidade de
São Paulo
Silvânia Lucas dos Santos
UFCG - Universidade Federal de
Campina Grande
Silvia Paffrath
Sanepar - Companhia de
Saneamento do Paraná
Silvio Renato Siqueira
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo
Silvio Roberto
Magalhães Orrico
UEFS - Universidade Estadual
de Feira de Santana
Simone Machado Santos
UFPE - Universidade Federal
de Pernambuco
Sonaly Cristina Rezende Borges
de Lima
UFMG - Universidade Federal
de Minas Gerais

Thiago Bressani Ribeiro
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais/INCT
ETEs Sustentáveis
Tiago Balieiro Cetrulo
EESC/USP - Escola de
Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
Toledo Piza
Universidade Presbiteriana
Mackenzie
Tsunao Matsumoto
Unesp - Universidade
Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho
Túlio Queijo de Lima
VITA Engenharia e
Consultoria Ambiental
Uende Aparecida
Figueiredo Gomes
UFMG - Universidade Federal
de Minas Gerais
Valderi Duarte Leite
UEPB - Universidade Estadual
da Paraíba

Suani Teixeira Coelho
USP - Universidade de
São Paulo

Valdir Schalch
USP - Universidade de
São Paulo

Suzana Maria Gico de
Lima Montenegro
UFPE - Universidade Federal
de Pernambuco

Valeria DÁmico
Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 | Jan a Mar, 2021

Vanessa Pecora Garcilasso
USP - Universidade de São Paulo CENBIO - Centro Nacional de
Referência em Biomassa - IEE
Vania Lucia Rodrigues
UMC - Universidade de Mogi
das Cruzes
Veber Afonso Figueiredo Costa
UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais
Virgílio Tiezzi Junior
EPP Engenharia de Projetos e
Planejamento S/S Ltda
Vitor Tonzar Chaves
Sapiência Ambiental
Viviana Maria Zanta
UFBA - Universidade Federal
da Bahia
Vladimir Caramori Borges
de Souza
UFAL - Universidade Federal
de Alagoas
Werner Siegfried Hanisch
Unifesp - Universidade Federal
de São Paulo
William de Paiva
UEPB - Universidade Estadual
da Paraíba

235

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

PARA CUIDAR DE NOSSO BEM MAIS VALIOSO:

ÁGUA

30% DO INVESTIMENTO EM SANEAMENTO NO BRASIL É REALIZADO PELA SA
FINANCIADO INTEGRALMENTE SEM PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS FI

CAPTAÇÃO
SISTEMA SÃO LOURENÇO

BIOGÁS SABESP | O biogás das
estações de tratamento de esgoto
utilizado como combustível
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