1936-2021

Anos

233

Volume 69

novembro 2021

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

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

2020
2018 - Implantação do
Refino do Gás de Esgoto
ETE Franca

Uma publicação da Cia.
de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo
//distribuição gratuita

revista

DAE

#176

ano LXXI
ago.07

ISSN 0101 – 6040

Uma
Revista
que fez
história
Criada há 71 anos, a DAE é relançada e mantém primor técnico

/// e mais
Nesta edição, artigos
técnicos sobre:
Gestão Ambiental na Sabesp
e Recuperação Ambiental
na Baixada Santista
Parceria Público Privada
Alto Tietê
Controle de pressão
nas redes de distribuição
da Sabesp

2007 - Relançamento
1986 - 50 anos

1973 - Fundação Sabesp

1936 - 1ª edição

85 ANOS DA REVISTA DE ENGENHARIA
SANITÁRIA MAIS ANTIGA DO BRASIL

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

editorial
Prezados leitores,
Celebramos nesta edição os 85 anos da revista DAE, o periódico de engenharia sanitária mais antigo do Brasil. A
Revista não só enaltece os autores que publicam suas pesquisas, como possibilita que cada estudo, cada descoberta, cada invenção, seja compartilhada no Brasil e no mundo, democratizando o conhecimento e criando grandes
possibilidades para a inovação.
Ao longo dos anos, a Revista DAE passou pelas mais variadas experiências, assim como por árduos desafios, experimentamos o entusiasmo de novas ideias, melhorias de processos, novas tecnologias e diversos outros avanços no
setor de saneamento. Assistimos um mundo em total transformação, com novas descobertas, construções, sistemas
digitais, crises, doenças, curas, dentre muitos eventos. Experimentamos a água e a falta dela. Lutamos pelo saneamento e pelo acesso ao saneamento e prosseguimos, buscando a excelência.
A Revista cresceu com seus mestres professores, com seus editores e pareceristas. Ela amadureceu, conquistou prêmios, subiu de categoria, intensificou seus grupos e conselho, se tornou grande, transformou-se em uma ferramenta
poderosa, tanto na divulgação da aprendizagem, quanto na busca pela inovação e compartilhamento do conhecimento.
A todos vocês que de alguma forma fizeram parte dessa história, nosso muito obrigado. Esperamos que o ano de 2022
renove nossas esperanças, traga-nos oportunidades e forças para vencermos o que for preciso. Juntos.

Engª Cristina Knorich Zuffo
EDITORA-CHEFE

85 anos

Vida longa a revista DAE!

revista

Nº 233

edição especial de novembro 2021
Missão
A Revista DAE tem por objetivo a publicação de artigos técnicos e científicos originais
nas áreas de saneamento e meio ambiente.
Histórico
Iniciou-se com o título Boletim da Repartição de Águas e Esgotos (RAE), em 1936,
prosseguindo assim até 1952, com interrupções em 1944 e 1945. Não circulou em 1953.
Passou a denominar-se Boletim do Departamento de Águas e Esgotos (DAE)
em 1954 e Revista do Departamento de Águas e Esgotos de 1955 a 1959.
De 1959 a 1971, passou a denominar-se Revista D.A.E. e, a partir de 1972, Revista DAE.
Houve, ainda, interrupção de 1994 a 2007.
Publicação
Trimestral (janeiro, abril, julho e outubro)
Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente – T
Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica – TX
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – 05429 000
São Paulo – SP – Brasil
Tel (11) 3388 9422 / Fax (11) 3814 5716
Editora-Chefe
MSc Engenheira Cristina Knorich Zuffo
Editora Executiva
MSc Engenheira Iara Regina Soares Chao
Assistente Editorial
Uyara Belmonte Guedes Gondim
Conselho Editorial
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), MSc 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), Prof. Dr. Paulo Sergio Scalize (UFG),
Coordenação da MSc Enga. Cristina Knorich Zuffo (Sabesp).
Idiomas
Serão aceitos artigos escritos em português e inglês
Projeto Gráfico, Diagramação e Revisão
Beatriz Martins Gomes 29772393832
Capa
Concepção: Eloisa Helena Cherbakian
ISSN (impressa) 0101-6040
ISSN (online) 2675-4959
As opiniões e posicionamentos expressos nos artigos são de total responsabilidade de
seus autores e não significam necessariamente a opinião da Revista DAE ou da Sabesp.
Veja a revista eletrônica na internet:
http://www.revistadae.com.br

nesta edição
6
20
27
37
48
68
86
105

artigos técnicos
Aplicação de técnicas de estatística multivariada na avaliação
da qualidade da água do reservatório João Leite (GO)
Application of multivaried statistics techniques in the water
quality assessment of João Leite reservoir (Goias)
O lixo orgânico na sociedade contemporânea: uma
questão de educação ambiental
Organic waste in contemporary society: an issue of
environmental education
Desenvolvimento de modelo computacional para simulação
de transiente hidráulico em linhas de recalque
Development of a computational model for simulating hydraulic
transients in pumping lines
Macrodrenagem urbana: comparativo de hidrogramas
gerados pelo método precipitação vazão, Soil Conservation
Service (SCS), entre duas equações de chuva de boa
confiabilidade
Urban macrodrainage: comparative of hydrograms generated
by the rainfall-runoff method, Soil Conservation Service among
two good reliability rainfall equations
Remoção de fármacos do esgoto em reatores biológicos
com biomassa fixa e suspensa: uma revisão
Removal of pharmaceuticals from sewage in biological reactors
with fixed and suspended biomass: a review
Análise multicritério para avaliar a qualidade de sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos
municípios do Curimataú Oriental Paraibano, Brasil
Multicriteria analysis to evaluate the quality of water supply
and sewage systems in the municipalities of Oriental Curimataú
of Paraíba, Brazil
Modelo de regionalização de hidrogramas unitários para
bacias hidrográficas do Ceará
Regionalization model for unit hydrograph for watersheds
in Ceará
Evolução do processo biodegradativo em lisímetros com
diferentes composições de resíduos sólidos urbanos
Biodegradation process evolution in lysimeters with different
municipal solid waste compositions

119
130
149
164
173
192
201
217

Estudo sobre a viabilidade quantitativa do aproveitamento
de água de chuva em campus universitário
Rainwater reuse at the Faculty of Civil Engineering, Architecture
and Urbanism - Case study
A review of seventeen years of bank filtration in Brazil: results,
benefits and challenges - Part 1: state of Santa Catarina
Revisão de dezessete anos de estudos em filtração em margem
no Brasil: resultados, benefícios e desafios - Parte 1: Estado de
Santa Catarina
A review of seventeen years of bank filtration in Brazil:
results, benefits and challenges - Part 2: states of
Pernambuco and Minas Gerais
Revisão de dezessete anos de estudos em filtração em margem
no Brasil: resultados, benefícios e desafios - Parte 2: Estados de
Pernambuco e Minas Gerais
Bombas funcionando como turbinas: uma alternativa para
o controle de pressão em sistemas de distribuição de água
Pumps as turbines: An alternative for pressure control in water
distribution systems
Tratamento descentralizado de esgoto doméstico: revisão
sistemática
Decentralized domestic sewage treatment: Systematic review
Monitoramento e caracterização físico-química da matéria
orgânica e de enxofre em efluente do tratamento anaeróbio
Monitoring and physical and chemical characterization of
organic and sulfur matter in effluent from anaerobic treatment
Análise hidráulica de um filtro rápido bifluxo em escala
piloto de dupla camada filtrante com descarga de fundo
intermediária para tratamento de água de abastecimento
Hydraulic analysis of a biflow rapid filter in pilot scale with
dual media bed and intermediate downflush for drinking water
treatment
Modelagem computacional do golpe de aríete em adutoras
considerando a cavitação no fluido com a fração de vazio
Computational modeling of water hammer in pipelines considering
cavitation in the fluid with a fraction of void

ARTIGO ORIGINAL

Aplicação de técnicas de estatística
multivariada na avaliação da qualidade da
água do reservatório João Leite (GO)
Application of multivaried statistics techniques in the water
quality assessment of João Leite reservoir (Goias)
Andréia Gomes dos Santos Arantes1* | Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann1
ORCID ID
Arantes AGS

https://orcid.org/0000-0002-2881-751X

Hoffmann NKSA

Data de entrada:
26/07/2019
Data de aprovação:
12/08/2021

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2021.073

https://orcid.org/0000-0001-7056-7713

Resumo
A presente pesquisa objetivou identificar os parâmetros físico-químicos que mais contribuíram para a ocorrência de variações na qualidade da água do Reservatório João Leite, por meio da aplicação da Análise Fatorial
(AF)/Análise por Componentes Principais (ACP). O monitoramento foi realizado quinzenalmente de janeiro a
dezembro de 2016, em cinco pontos de amostragem, analisando-se treze variáveis (condutividade elétrica,
cor verdadeira, carbono orgânico total, ferro, manganês, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, oxigênio dissolvido, fósforo, potencial hidrogeniônico, temperatura da água e turbidez). A AF/ACP resultou na extração
de três componentes principais, que explicaram 65,75% da variação total dos dados. A AF/ACP indicou que as
variáveis que mais influenciaram a qualidade da água foram: turbidez, cor, ferro e manganês, explicadas por
31,10% da variância total dos dados.
Palavras-chave: Monitoramento. Qualidade da água. Reservatório.
Abstract
The present research aimed to identify the physicochemical parameters that most contributed to the occurrence of
variations in the water quality of the João Leite Reservoir, through the application of Factor Analysis (AF)/Principal
Component Analysis (PCA). Monitoring was performed biweekly from January to December 2016, at five sampling
points, analyzing thirteen variables (electrical conductivity, true color, total organic carbon, iron, manganese, ammonia nitrogen, nitrate, nitrite, dissolved oxygen, phosphorus, hydrogen potential, water temperature and turbidity). AF / ACP resulted in the extraction of three main components that explained 65.75% of the total data variation.
The AF / ACP indicated that the variables that most influenced water quality were: turbidity, color, iron and manganese explained by 31.10% of the total data variance.
Keywords: Monitoring. Water quality. Reservoir.

Universidade Federal de Goiás - Escola de Engenharia Civil e Ambiental - Goiânia - Goiás - Brasil.
* Autora correspondente: andreiagarantes@gmail.com.
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1 INTRODUÇÃO
Reservatórios artificiais podem sofrer mudanças
em suas características morfológicas ao longo
do tempo, em virtude da dinamicidade dos ambientes aquáticos. Essas mudanças podem ser
exógenas, isto é, provenientes de fora do ambiente (intemperismo, erosão, transporte de sedimentos, atividades antrópicas) ou endógenas,
vindas de dentro do próprio ambiente (deposição
de partículas) (CUNHA E SILVA et al., 2016).
Aliadas a esses fatores, as interações entre as
condições climáticas e o uso da terra podem
comprometer a qualidade da água (ZHANG et
al., 2011; LEE; BIGGS, 2015), principalmente por
contaminações por efluentes industriais, esgotos domésticos, disposição inadequada de resíduos sólidos, uso indiscriminado de agrotóxicos
e utilização excessiva de fertilizantes (RIOS et al.,
2013; BILGIN, 2015).
Desta forma, a caracterização da qualidade da
água possibilita detectar alterações provenientes
de atividades antrópicas, conhecer as condições
ambientais do local de estudo e auxiliar em ações
preditivas ou remediativas (CORADI; FIA; PEREIRA-RAMIREZ, 2009; SOUZA; GASTALDINI, 2014).
Tendo em vista que o monitoramento da qualidade da água envolve número significativo de parâmetros analíticos de diferentes estações amostrais
que resultam em um banco de dados de difícil interpretação (FAN et al., 2010; GUEDES et al., 2012),
é imprescindível o emprego de ferramentas que reduzam a dimensionalidade dos dados, correlacionem variáveis e extraiam informações úteis (AJORLO et al., 2013; BILGIN, 2015; FINKLER et al. 2016).
As aplicações de diferentes análises estatísticas
multivariadas (análise por componentes principais, análises de agrupamento e análise fatorial)
auxiliam na interpretação de dados de qualidade
da água, possibilitando a extração de informações que subsidiam ações de gestão e manejo
dos recursos hídricos (YEREL; ANKARA, 2011;
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 06-19 | Ed. Esp. Nov. 2021

ZHANG et al., 2011, GUDAS et al., 2013). Além
disso, atuam como um instrumento robusto na
correlação de matrizes de dados complexos da
qualidade da água e do estado ecológico dos sistemas estudados (VAROL; SEN, 2009).
Os métodos estatísticos multivariados têm sido
amplamente utilizados na avaliação de variações
temporais da qualidade da água, ocasionadas
por fontes de origem natural ou antrópica (SINGH; MALIK; SINHA, 2005), fornecendo resultados
rápidos para problemas de poluição (SHRESTHA;
KAZAMA, 2007) sem a perda de informações
(ANDRADE et al., 2007; AJORLO et al., 2013).
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar os parâmetros físico-químicos que mais
contribuíram para a ocorrência de variações na
qualidade da água do Reservatório João Leite, por
meio da aplicação da Análise Fatorial (AF)/Análise por Componentes Principais (ACP).

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
Esta pesquisa foi desenvolvida no Reservatório
do Ribeirão João Leite (Fig. 1), o qual dista 15
(quinze) quilômetros, em direção ao norte, do
centro de Goiânia (GO), limitado pelas coordenadas 16°33'35'' S e 49°12'38'' W (ARANTES et al.,
2013). O Ribeirão João Leite se forma pela junção
dos córregos Jurubatuba e Pedreira e pertence
ao complexo hidrográfico da bacia do Rio Paraná
(SANTOS; GRIEBELER; OLIVEIRA, 2010).
O Ribeirão João Leite possui uma área de 764km2
e 86km de extensão de curso hídrico (FERREIRA
et al., 2011). Percorre parcialmente sete municípios goianos: Anápolis, Goianápolis, Campo Limpo de Goiás, Goiânia, Nerópolis, Ouro Verde de
Goiás e Terezópolis de Goiás (RABELO et al., 2009).
Em relação ao uso e à cobertura da terra, verifica-se que a área da bacia do supracitado manan7
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cial é destinada predominantemente a pastagens
(39,1%), agricultura (34,9%), remanescentes de
vegetação natural (18,5%), perímetro urbano
(5,7%) e 1,8% pela hidrografia (OLIVEIRA; FERREIRA, 2015).

bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. A

O clima na região classifica-se como quente e
subúmido, com predomínio de duas estações

pluviométrico total anual (SANTOS; GRIEBELER;

estação seca vai de maio a setembro, com precipitação inferior a 50 mm, e a estação chuvosa,
de outubro a abril, com precipitação acima de
100 mm mensais, o que equivale a 82% do valor
OLIVEIRA, 2010).

Figura 1 - Localização do Reservatório do Ribeirão João Leite (RRJL).
Fonte: Saneago (2018).

2.2 Monitoramento da qualidade da água
As coletas de amostras de água foram realizadas
em cinco pontos de monitoramento (Fig. 2) durante o período de janeiro a dezembro de 2016,

8

compreendendo os períodos de chuva e estiagem.
As estações de amostragem foram definidas em
função da morfometria do reservatório e da localização dos seus principais tributários diretos.
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Figura 2- Pontos de amostragem dos parâmetros de qualidade da água.

No Quadro 1 estão apresentadas as coordenadas geográficas das estações amostrais.
Quadro 1 - Coordenadas geográficas das estações amostrais.
Nome
P1
P2
P3
P4
P5

Descrição
Ribeirão João Leite, zona lacustre, próxima ao barramento
Trecho situado próximo ao Córrego Bandeira, zona lacustre
Trecho situado próximo ao Córrego Barreiro, zona lacustre
Trecho situado entre o Córrego Carapina e Córrego Grama,
zona intermediária ou de transição
Ribeirão João Leite, zona intermediária ou de transição, desembocadura

As amostras de água foram coletadas na camada
superficial (entre 0 e 30 centímetros da lâmina
d’água), acondicionadas em frascos de polietileno previamente lavados e mantidas sob refrigeração a uma temperatura média de 4°C até a sua
chegada ao laboratório (CETESB, 2011).

Município
Goiânia
Goianápolis
Nerópolis

Latitude
-16.565195
-16.539519
-16.524400

Longitude
-49.212250
-49.175457
-49.148792

Terezópolis

-16.514198

-49.123507

Terezópolis

-16.498997

-49.124098

de leituras utilizando-se uma sonda multiparâmetro da marca Hydrolab, modelo Quanta. As
concentrações de nitrogênio amoniacal (Nam),
nitrato (NO3-), nitrito (NO2-), ferro total (Fe), manganês total (Mn), cor verdadeira (Cor), fósforo total (P) e carbono orgânico total (COT) seguiram as

A temperatura da água (TA), o oxigênio dissolvido (OD), a condutividade elétrica (CE), a turbidez
(Tur) e o pH foram determinados in loco por meio

metodologias descritas no Standard Methods for
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the Examination of Water and Wastewater (APHA,
2012), conforme apresentado no Quadro 2.
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Quadro 2 - Parâmetros analíticos monitorados.
Parâmetro
Nitrogênio Amoniacal (mg.L-1)
Nitrato (mg.L-1)
Nitrito (mg.L-1)
Cor verdadeira (mg.Pt.L-1)
Fósforo total (mg.L-1)
Carbono Orgânico Total (mg.L-1)
Ferro total (mg.L-1)
Manganês total (mg.L-1)

Método

Referência*
4500-NH3 D
4500-NO3- D
4500-NO2- B
2120-Color-C
4500-P-E
5310-D
3500-Fe B
3111-Mn B

Cromatografia iônica
Espectrofotometria
Colorimetria
Oxidação supercrítica
Espectrofotometria
Espectrofotometria

*Referências dos procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012).

2.3 Tratamento estatístico
Os dados obtidos foram analisados pelos métodos de estatística descritiva (boxplot) e o tratamento das variáveis ambientais consistiu na
aplicação de técnicas de análise estatística multivariada - Análise Fatorial/Análise de Componente Principal (AF/ACP), de acordo com Singh,
Malik e Sinha (2005).
A análise fatorial foi empregada para encontrar os
fatores comuns, sendo determinado o percentual
da variância total para cada uma das variáveis. Realizou-se a análise de adequação aplicando-se os
testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de esfericidade de Bartlett’s (FINKLER et al., 2016).
Os dados foram organizados e as variáveis submetidas à elaboração de uma matriz de correlação para as 13 variáveis de qualidade da água
monitoradas a fim de evitar problemas relacionados com escalas e unidades, efetuada a extração

dos fatores comuns e rotação dos eixos referentes
aos fatores comuns (HAIR et al., 2005). Os dados
de qualidade da água, por meio de uma matriz de
dados, foram expressos por X = (xi, j), sendo i = 1...
n amostragens e j = 1... p variáveis monitoradas.
Com a finalidade de simplificar a matriz de carga fatorial e auxiliar na interpretação dos fatores
realizou-se a rotação ortogonal Varimax (HAIR et
al., 2005, SHRESTHA; KAZAMA, 2007; NORMAN;
STREINER, 2008). Para a análise dos dados foi
utilizado o software R (R CORE TEAM, 2015).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 sumariza os resultados da análise descritiva e exploratória dos dados de qualidade da água
(mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão
e coeficiente de variância) para as cinco estações
de amostragem, entre janeiro e dezembro de 2016.

Tabela 1 - Estatística descritiva dos parâmetros analíticos monitorados entre janeiro e dezembro de 2016.
Parâmetros
CE (µS.cm-1)
Cor Verd. (mg.L-1 Pt-Co)
COT (mg.L-1)
Fe (mg.L-1)
Mn (mg.L-1)
Nam (mg.L-1)
NO3- (mg.L-1)
NO2- (mg.L-1)
OD (mg.L-1)
P (mg.L-1)
pH
TA (°C)
Tur (NTU)

Mínimo
96,9
1,75
0,84
0,055
0,010
0,005
0,100
0,005
2,34
0,001
6,97
21,31
1,45

Máximo
126,5
119,95
2,90
5,52
1,42
0,80
1,60
0,123
8,44
0,061
7,96
28,55
86,5

Média
111,3
10,30
1,65
0,49
0,08
0,11
0,28
0,026
6,80
0,013
7,48
25,67
5,96

Mediana
111,5
5,55
1,50
0,24
0,04
0,03
0,10
0,021
6,92
0,011
7,42
26,34
2,92

DP1
5,70
18,09
0,49
0,83
0,19
0,15
0,32
0,019
1,03
0,009
0,25
2,07
12,01

CV2 (%)
0,05
1,76
0,30
1,68
2,27
1,37
1,16
0,76
0,15
0,71
0,03
0,08
2,01

Desvio Padrão; 2Coeficiente de variação.
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A Fig. 3 esboça os boxplots elaborados a partir dos
resultados analíticos de qualidade da água, sendo
possível observar o comportamento espacial das
variáveis monitoradas. A condutividade elétrica
(Fig. 3a) esboçou maior variabilidade na entrada
do reservatório (P5), oscilando entre 96,9 e 126,5
µS.cm-1, demonstrando a sensibilidade desse
ponto aos efeitos da sazonalidade. Em regiões
tropicais, os valores de condutividade elétrica variam em função das características geoquímicas
da região de estudo, das condições climáticas (estiagem e chuva), do estado trófico, das influências
antrópicas e do padrão de estratificação térmica
da coluna d’água (ESTEVES, 2011).
Os maiores valores de cor verdadeira (Fig. 3b) foram
obtidos na entrada do reservatório (P5) durante o
período chuvoso, com concentrações médias na
faixa de 4,90 a 119,95 mg.L-1 Pt-Co. Todavia, os
demais pontos analisados apresentaram pouca variabilidade concentrando-se em torno da mediana.
As concentrações de COT variaram de 1,2 a 2,9
mg.L-1 no período chuvoso e de 0,84 a 2,41 mg.L-1,
no período de estiagem. De modo geral, os resultados analíticos no período chuvoso foram superiores
aos de estiagem, com destaque para o ponto P5,
com valor máximo de 2,9 mg.L-1 nas chuvas (Fig. 3c).
O ferro total oscilou entre 0,05 e 5,52 mg.L-1 no período chuvoso, e na estiagem, de 0,075 a 2,20 mg.L-1
(Fig. 3d), enquanto o manganês teve teores nas chuvas de 0,01 a 1,42 mg.L-1 e na estiagem entre 0,02
e 0,36 mg.L-1 (Fig. 3e). Ressalta-se que o ferro é um
dos constituintes naturais da bacia de drenagem,
cuja composição rochosa pertence ao Complexo
Granulítico Anápolis-Itauçu, que possui rochas ricas em óxidos de ferro e alumínio (RIOS et al., 2013).
Em relação às concentrações de nitrogênio amoniacal (Fig. 3f), constataram-se concentrações
homogêneas com valores próximos à mediana (0,03 mg.L-1). O ponto P1, localizado próximo ao barramento, registrou o valor máximo
(0,80 mg.L-1) no mês de julho. Tal fato pode esRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 06-19 | Ed. Esp. Nov. 2021

tar correlacionado à desestratificação da coluna
d’água nesse período. Garcia (2007), em pesquisa desenvolvida no Lago Dom Helvécio (MG),
obteve a maior concentração de nitrogênio amoniacal no período de desestratificação (124,1
mg.L-1); em contrapartida, o valor encontrado no
período de estratificação foi de 49,7 mg.L-1.
As concentrações de nitrato (NO3-) oscilaram entre 0,1e 1,6 mg.L-1, no período chuvoso, e de 0,1
a 0,6 mg.L-1, no período de estiagem. O valor máximo foi registrado no P2 (1,6 mg.L-1), no mês de
outubro (período chuvoso), conforme pode ser
observado na Fig. 3g.
Em relação ao nitrito (NO2-), foram obtidas concentrações de 0,006 a 0,065 mg.L-1, no período
chuvoso, e de 0,006 a 0,124 mg.L-1, no período de
estiagem (Fig. 3h). O valor máximo foi registrado
no P5 (0,124 mg.L--1), no mês de maio (estiagem).
As maiores concentrações de oxigênio dissolvido (Fig. 3i) se deram no período chuvoso (5,53 a
8,13 mg.L-1). Por sua vez, a menor concentração
foi registrada no ponto P1 (2,34 mg.L-1), no mês
de julho, influenciada pela ocorrência de circulação/desestratificação da massa líquida evidenciada mais fortemente na região mais profunda
do reservatório.
Foram observadas baixas concentrações de fósforo total na água do Reservatório do Ribeirão
João Leite, as quais não excederam a 0,06 mg.L-1,
considerando-se todos os pontos amostrais (Fig.
3j). No período chuvoso, a variação foi de 0,002 a
0,021 mg.L-1, e no período de estiagem, de 0,001
a 0,061 mg.L-1. Considerando-se as estações
amostrais, nota-se um discreto incremento em
direção à porção inicial do reservatório, sendo
que no ponto P5 as concentrações médias foram
de 0,003 a 0,025 mg.L-1, evidenciando as contribuições da bacia de drenagem.
Os valores de pH, entre as estações amostrais,
apresentaram-se homogêneos e concentrados
11
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em torno da mediana (7,42), sendo que os maio-

28,47°C. Resultados semelhantes foram encon-

res valores foram registrados no período chuvo-

trados por Buzelli e Cunha-Santino (2013) no Re-

so com valores de 7,15 e 7,97, para os pontos P5

servatório de Barra Bonita (SP), cuja temperatura

e P4, respectivamente (Fig. 3k).

média da água foi influenciada pela sazonalidade.

A temperatura da água no Reservatório do Ri-

A Fig. 3m exibe o comportamento espacial da tur-

beirão João Leite (Fig. 3l) oscilou entre 21,31°C

bidez e evidencia um discreto aumento em direção

(P5) e 28,55°C (P1) na estiagem. De modo geral,

ao P5, ponto situado à entrada do reservatório,

o período chuvoso foi caracterizado por tempe-

zona de transição de lótico para lêntico, com regis-

raturas mais elevadas, oscilando entre 25,36°C e

tro de máximo de 86,5 NTU e mínimo de 1,45 NTU.

Figura 3 - Boxplots dos parâmetros analíticos de qualidade da água no Reservatório do Ribeirão João Leite no período
de janeiro a dezembro de 2016.
12
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Figura 3 - Continuação: Boxplots dos parâmetros analíticos de qualidade da água no Reservatório do Ribeirão João
Leite no período de janeiro a dezembro de 2016.
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A matriz de correlação das variáveis monitoradas
está expressa na Tabela 2 e pode ser interpretada de
acordo com Bryman e Cramer (2003), que indicam
que os valores ≤0,2 apresentam correlação fraca

e sem significância, as variações entre 0,2<r≤0,39
correlação fraca, entre 0,4<r≤0,69 correlação moderada, no intervalo de 0,7<r≤0,89 correlação forte
e entre 0,9<r≤1 correlação muito elevada.

Tabela 2 - Matriz de correlação entre as variáveis.
CE
Cor
COT
Fe
Mn
Nam
NO2NO3OD
P
pH
TA
Turb

CE
1.000
-0.460
-0.052
-0.320
-0.354
0.540
-0.074
0.468
-0.065
0.123
0.237
-0.363
-0.384

Cor

COT

Fe

Mn

Nam

NO2-

NO3-

OD

P

pH

TA

Turb

1.000
0.247
0.892*
0.889*
-0.043
-0.084
-0.123
-0.348
0.042
-0.145
0.034
0.952*

1.000
0.219
0.236
0.046
-0.256
0.333
0.124
-0.063
0.179
0.105
0.252

1.000
0.873*
0.079
-0.007
-0.128
-0.427
0.0291
-0.203
-0.143
0.898*

1.000
0.070
-0.057
-0.109
-0.364
0.085
-0.288
-0.095
0.919*

1.000
-0.068
0.156
-0.341
0.237
-0.125
-0.380
-0.022

1.000
-0.235
-0.012
-0.041
-0.272
-0.110
-0.014

1.000
0.201
-0.095
0.459
0.123
-0.137

1.000
0.227
0.398
0.380
-0.290

1.000
-0.058
-0.120
0.104

1.000
0.394
-0.143

1.000
-0.007

1.000

*Correlações significantes.

Desse modo, verificaram-se correlações muito
elevadas entre turbidez e cor (r=0.952) e turbidez e manganês (r=0.919). Evidenciaram-se ain
da correlações positivas fortes entre ferro e cor
(r=0.892), manganês e cor (r=0.889), manganês
e ferro (r=0.873), turbidez e ferro (r=0,898).
Rocha e Costa (2015) também verificaram em
seus estudos correlação forte entre cor e manganês (r=0.73) e correlação moderada entre cor e
turbidez (r=0.67) e turbidez e manganês (r=0.68)
relacionadas à dissolução de compostos do solo
pelo processo de lixiviação.

Leite, cujo solo é composto predominantemente
por latossolos, cuja composição química é caracterizada pela presença de ferro e alumínio (RIOS
et al., 2013).
A análise por componentes principais (PCA) revelou que três componentes (CP1, CP2 e CP3)
explicaram 65,75% da variância total para os dados de qualidade da água (Tabela 3), sendo que a
primeira componente explicou 32,75% da variabilidade dos dados. Para Hair et al. (2007) podem
ser consideradas significativas as componentes
principais que apresentem valores de variância

Andrade et al. (2007) constataram resultados semelhantes em seus estudos realizados na bacia
hidrográfica do Baixo Acaraú com o registro de
correlação muito elevada e positiva entre as variáveis cor e turbidez (r=0.969). Segundo Sperling
(2005), as correlações existentes entre ferro e
manganês podem estar associadas à dissolução
de compostos do solo. Tal característica é evidenciada na bacia hidrográfica do Ribeirão João

acumulada acima de 60%.
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Liu et al. (2003) classificam os fatores com peso
acima de 0,75 como relevantes ou fortes; entre
0,50 e 0,75 apresentam relevância média, e irrelevantes são os valores entre 0,30 e 0,50. Os valores em negrito expressos na Tabela 3 indicam a
existência de correlações fortes e medianas com
a componente principal.
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Tabela 3 - Matriz de pesos fatoriais das variáveis nas três componentes principais.
Variáveis

CP1

CP2

CP3

pH
OD
Turb
Cond
Temp
P
NO3NO2Nam
COT
Cor
Fe
Mn
Autovalor
%Variância explicada
%Variância acumulada

-0,358
-0,467
0,943
-0,483
-0,111
0,040
-0,276
0,002
0,012
0,213
0,948
0,933
0,940
4,26
32,75
32,75

0,589
0,569
0,153
-0,439
0,773
-0,167
0,283
-0,291
-0,607
0,418
0,186
0,004
0,033
2,26
17,36
50,11

0,408
-0,080
0,115
0,635
-0,171
0,142
0,720
-0,485
0,583
0,499
0,096
0,152
0,143
2,03
15,63
65,75

CP – Componente Principal

A primeira componente principal (CP1) esboçou fortes cargas positivas (acima de 0,75) para
turbidez, cor, ferro e manganês. Para a CP2 obteve-se uma variância total de 17,36%, sendo
verificadas cargas positivas moderadas para
o pH e o OD e forte para a temperatura. A CP3
explicou 15,63% da variância total com cargas
positivas moderadas para a condutividade e
NO3- e moderada para o nitrogênio amoniacal.
As variáveis mais significativas para a CP1 relacionaram-se à presença de sais dissolvidos,
enquanto a CP2 foi influenciada por fatores de
ordem climática e pela presença da comunidade fitoplanctônica; por sua vez, a CP3 refletiu as
contribuições dos nutrientes.

Figura 4 - Análise de componentes principais –
correlação em círculo.

Para melhor interpretação dos dados resultantes da análise de componentes principais,
cuja aplicação teve como objetivo reduzir a dimensionalidade e identificar as variáveis mais
significativas, foi efetuada a projeção das
variáveis em relação às duas componentes principais (Fig. 4).

Os resultados obtidos indicaram a formação de
três grupos ordenados, sendo que no primeiro
quadrante nota-se que a cor está intrinsecamente relacionada com os parâmetros ferro total,
manganês e turbidez, os quais apresentam intensa correlação com os processos de dissolução
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das rochas e intemperismo. Segundo Moruzzi e
Reali (2012), o ferro e o manganês, na presença
de valores reduzidos de pH e ausência de oxigênio, apresentam-se nas formas quimicamente
reduzidas (Fe+2), solúveis. Todavia, esses metais
podem ser oxidados e precipitados, conferindo
à água uma aparência de vermelho a preto, no
caso de presença de ferro, e de púrpura a preto,
no caso de concentrações de manganês.

indicar as variáveis mais significativas em cada

No segundo quadrante, observa-se que os parâmetros temperatura da água, oxigênio dissolvido
(OD) e potencial hidrogeniônico (pH) correlacionaram-se positivamente, contribuindo de forma
mais expressiva para a formação do segundo
grupo, além de ser influenciado moderadamente pelo nitrato (NO3-). Tal característica esboça
a influência da sazonalidade sobre o comportamento das variáveis físico-químicas da água e a
intensa atividade fotossintética nesse sistema.
Reis et al. (2017) também observaram fortes correlações entre o OD e pH, demonstrando a sensibilidade dessas variáveis diante de alterações no
ambiente aquático.

gundo fator (AF2) teve como destaque a variável

Evidencia-se ainda no terceiro quadrante uma
relação negativa ou inversamente proporcional
da condutividade elétrica, estando relacionada
aos sais dissolvidos na água de origem alóctone
e autóctone, e no quarto quadrante a associação do nitrito, nitrogênio amoniacal e fósforo, as
quais podem estar associadas ao carreamento de
material mineral e orgânico pela ação das chuvas, erosão do solo ou transporte de poluentes
de origem difusa. Rocha e Costa (2015) encontraram resultados semelhantes em manancial de
abastecimento no município de Juiz de Fora-MG,
no qual foram observadas contribuições significativas de fósforo total e nitrogênio total como
parâmetros de maior peso.

fator, visando promover um melhor ajuste ao
modelo fatorial e a simplificação da interpretação dos fatores, evidenciaram-se a redistribuição e redução da variância total explicada entre
as três componentes. A primeira componente
rotacionada (AF1) passou a explicar 31,10% da
variância total dos dados, com destaque para as
variáveis turbidez, cor, ferro, manganês. O secondutividade representando 13,80% da variância total e o terceiro fator (AF3) é explicado pelas
variáveis pH e nitrato com 12,60% da variância
total (Tabela 4).

Tabela 4 - Matriz transformada pelo
algoritmo Varimax.
Variáveis

AF1

AF2

AF3

Turb
Cor
Fe
Mn
Cond
Temp
Nam
pH
NO3OD
P
NO2COT
Autovalor
%Variância
explicada
%Variância
acumulada

0,98
0,97
0,92
0,93
-0,42
-0,02
-0,01
-0,17
-0,13
-0,34
0,07
-0,05
0,26
4,04

0,02
-0,07
0,11
0,09
0,83
-0,61
0,66
-0,14
0,23
-0,40
0,18
0,02
-0,07
1,79

0,04
0,01
-0,07
-0,10
0,35
0,39
-0,03
0,80
0,62
0,37
0,02
-0,31
0,32
1,63

31,10

13,80

12,60

31,10

44,80

57,40

AF – Análise Fatorial.

Rocha, Freitas e Silva (2014) obtiveram resultados semelhantes ao avaliar as variáveis físicoquímicas da Represa Dr. João Penido (MG), registrando como variáveis mais expressivas a cor
(0,84) e o ferro total (0,75), além do fósforo total

Após o emprego da rotação ortogonal Varimax,
que é um método capaz de minimizar o número
de variáveis com altas cargas em um fator e de

(0,58) e da turbidez (0,58). As variáveis cor e ferro
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total expressaram maiores correlações entre si e
evidenciaram a sazonalidade do período.
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As variáveis em destaque na AF1 podem estar
relacionadas tanto ao escoamento superficial
como aos processos de ressuspensão da massa
líquida durante os períodos de desestratificação
térmica. Resultados semelhantes foram encontrados por Rocha e Costa (2015) na Represa de
São Pedro (MG), onde verificaram que 43,96% da
variância total dos dados foram representadas
pelas variáveis cor, manganês, DBO5,20, turbidez,
dureza e alcalinidade.

4 CONCLUSÕES
Nesta pesquisa foram empregadas análises de
estatística multivariada, as quais foram eficazes
para avaliar os parâmetros físico-químicos que
mais contribuíram para a ocorrência de variações na qualidade da água do Reservatório João
Leite, especialmente por meio da aplicação da
Análise Fatorial (AF)/Análise por Componentes
Principais (ACP).
Os resultados encontrados por meio deste estudo demonstram que o uso da AF/ACP apresenta-se como uma importante ferramenta para o
monitoramento da qualidade da água do Reservatório João Leite, possibilitando a identificação
de dois grupos, sendo o primeiro composto pela
temperatura da água, pH e oxigênio dissolvido e
o outro pela turbidez, cor, ferro e manganês.
A AF/PCA correlacionou os fatores que mais
influenciaram nas mudanças na qualidade da
água, destacando-se as concentrações de ferro e manganês (origem natural) e os nutrientes
(alóctone e autóctone), sendo que as principais
alterações relacionaram-se às circulações da
massa líquida nos meses mais frios, promovendo
o déficit de oxigênio nas camadas superficiais e o
aumento da cor.

do Reservatório João Leite. Os fatores obtidos
indicaram que as variáveis físico-químicas que
mais influenciaram na qualidade da água estão
relacionadas com a presença de sais dissolvidos,
temperatura e nutrientes.
As informações extraídas podem auxiliar no planejamento das amostragens futuras por meio da
otimização da frequência e da redução do número de parâmetros analíticos empregados no
monitoramento da qualidade da água, visando à
redução dos custos correspondentes.

5 AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), pelo suporte financeiro concedido por meio do projeto da
Chamada Pública de n° 04/2015, e à Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) pela cooperação técnica para a realização da pesquisa, em especial
aos técnicos da Coordenação do Sistema Barragem João Leite.

6 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Conceitualização: Arantes AGS e Hoffmann
NKSA; Metodologia: Arantes AGS Hoffmann
NKSA; Redação – Primeira versão: Arantes
AGS; Redação – Revisão & Edição: Arantes AGS;
Aquisição de Financiamento: Arantes AGS; Recursos: Arantes AGS; Supervisão: Arantes AGS e
Hoffmann NKSA.

7 REFERÊNCIAS
AJORLO, M.; ABDULLAH, R. B.; YUSOFF, M. K.; HALIM, R. A.; MOHDHANIF, A. H.; WILLMS, W. D.; EBRAHIMIAN, M. Multivariate statistical
techniques for the assessment of seasonal variations in surface water
quality of pasture ecosystems. Environ. Monit. Assess., v. 185, n. 1,

A AF/ACP possibilitou a extração de três componentes principais que explicaram 65,75% da
variância total dos dados de qualidade da água
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 06-19 | Ed. Esp. Nov. 2021

p. 8649-8658, 2013. https://doi.org/10.1007/s10661-013-3201-8
ANDRADE, E. M.; ARAÚJO, L. F. P.; ROSA, M. F.; DISNEY, W; ALVES, A.
B. Seleção dos indicadores da qualidade das águas superficiais

17

Arantes AGS, Hoffmann NKSA

pelo emprego da análise multivariada. Engenharia Agrícola,

Raju no Lago Dom Helvécio, Parque Estadual do Rio Doce, MG,

v. 27, n. 3, p. 683-690, 2007. https://doi.org/10.1590/S0100-

Brasil. 2007. 89 f. Tese (Doutorado em Ecologia) – Instituto de

69162007000400011

Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo

APHA – AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard

Horizonte, 2007.

Methods for the examination of water and wastewater. 22a. ed.,

GUDAS, M.; POVILAITIS, A. Factors affecting seasonal and

New York: AWWA, WPCR. 2012. 1496 p.

spatial patterns of water quality in Lithuanian rivers. Journal of

ARANTES, A. G. S.; MENDES, A. M.; AZEREDO, W. A.; BRITO; N. N.
Environmental and statistical analysis on water quality of João Leite

Environmental Engineering and Landscape Management, v.
21, n. 1, p. 26–35, 2013. http://dx.doi.org/10.3846/16486897.

creek in Goiânia-Go, Brazil. Internacional Journal of Lakes and

2012.696058

Rivers, v. 6, n. 1, p. 69-83, 2013.

GUEDES, H. A. S.; SILVA, D. D.; ELESBON, A. A. A.; RIBEIRO, C. B.

BILGIN, A. An assessment of water quality in the Coruh Basin (Turkey)

M.; MATOS, A. T.; SOARES, J. H. P. Aplicação da análise estatística

using multivariate statistical techniques. Environ. Monit. Assess., v.

multivariada no estudo da qualidade da água do Rio Pomba,

187, n. 721, p. 1-16, 2015.

MG. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,

BRYMAN, A.; CRAMER, D. Análise de dados em ciências sociais,
introdução às técnicas utilizando o SPSS para Window. Oeiras:

v. 16, n. 5, p. 558-563, 2012. https://doi.org/10.1590/S141543662012000500012
HAIR, J. J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise

Celta Editora, 2003, 352 p.
BUZELLI, G. M.; CUNHA-SANTINO, M. B. Análise e diagnóstico da

multivariada de dados. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 593 p.

qualidade da água e estado trófico do Reservatório de Barra Bonita,

LEE, R. M.; BIGGS, T. W. Impacts of land use, climate variability, and

SP. Ambi-Água, v. 8, n. 1, p. 186-205, 2013.

management on thermal structure, anoxia, and transparency in

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia
Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, sedimento,

hypereutrophic urban water supply reservoirs. Hydrobiologia, v. 745,
p. 263-284, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2112-1

comunidades aquáticas e efluentes líquidos. BRANDÃO et al. (Org.).

LIU, C. W.; LIN, K. H.; KUO, Y. M. Application of fator analysis in the

São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011, 326 p.

assessment of groundwater quality in a Blackfoot disease area in

CORADI, P. C.; FIA, R.; PEREIRA-RAMIREZ, O. Avaliação da qualidade
da água superficial dos cursos de água do município de Pelotas-RS.

Taiwan. Science of the Total Environment, v. 313, p. 77-89, 2003.
http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(02)00683-6

Revista Ambiente e Água, v. 4, n. 2, p. 46-56, 2009. http://dx.doi.

MORUZZI, R. B.; REALI, M. A. P. Oxidação e remoção de ferro e

org/10.4136/ambi-agua.85

manganês em águas para fins de abastecimento público ou industrial

CUNHA E SILVA, D. C.; SALES, J. C. A.; FILHO, J. L. A., LOURENÇO, R. W.
Características morfométricas e suas implicações no acúmulo de

– uma abordagem geral. Revista Engenharia e Tecnologia, v. 4, n.1,
p. 29-43, 2012.

sedimentos em reservatórios: o caso da represa Hedberg, Iperó/SP.

NORMAN, G. R.; STREINER, D. L. Biostatistics: the bare essentials. 3.

RAEGA, v. 36, p. 225-245, 2016. http://dx.doi.org/10.5380/raega.

ed. Canadá: BC Decker, 2008. 381 p.

v36i0.42324

OLIVEIRA, W. N.; FERREIRA, N. C. Avaliação multitemporal do uso

ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. 3.ed. Rio de Janeiro:

e cobertura do solo da bacia hidrográfica do ribeirão João leite

Interciência, 2011, 826 p.

utilizando imagens landsat-5. RBCIAMB, v. 38, p. 46-62, 2015.

FAN, X.; CUI, B.; ZHAO, H.; ZHANG, Z.; ZHANG, H. Assessment of

https://doi.org/10.5327/Z2176-947820159813

river water quality in Pearl River Delta using multivariate statistical

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical

techniques. Procedia Environmental Sciences, v. 2, n. 1, p. 1220-

computing. The R Project for Statistical Computing. Disponível em:

1234, 2010. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2010.10.133
FERREIRA, J. C.; PAIS, M. S.; YAMANAKA, K.; CARRIJO, G. A.; TEIXEIRA, M.
B.; SILVA, R. T.; RABELO, C. G. Previsão de vazão da bacia do ribeiro João
Leite utilizando Redes neurais artificiais. Irriga, Botucatu, v. 16, n. 3,
p. 339-350, 2011. https://doi.org/10.15809/irriga.2011v16n3p339
FINKLER, N. R.; BORTOLIN, T. A.; COCCONI, J.; MENDES, L. A.;
SCHNEIDER, V. E. Avaliação espaço-temporal da qualidade da água
utilizando técnicas estatísticas multivariadas. Ciência e Natura, v. 38,
n. 2, p. 577-587, 2016. http://dx.doi.org/10.5902/2179460X18168
GARCIA,

F.

C.

Estudos

ecológicos

da

cianobactéria

<https://www.r-project.org/>. Acesso em: 2 jan. 2017.
RABELO, C. G.; FERREIRA, M. E.; ARAÚJO, J. V. G.; STONE, L. F.; SILVA, S.
C.; GOMES, M. P. Influência do uso do solo na qualidade da água no
bioma Cerrado: um estudo comparativo entre bacias hidrográficas
no Estado de Goiás, Brasil. Ambi-Água, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 172187, 2009.
REIS, D. A.; SANTIAGO, A. F.; NASCIMENTO, L. P.; OLIVEIRA, E. G.;
MARQUES, L. S.; ROESER, H. M. P. Influência dos fatores ambientais
e antrópicos nas águas superficiais no rio Matipó, afluente do rio
Doce. REGA, Porto Alegre, v. 14, n. 2, p. 1-15, 2017. http://dx.doi.

Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba

org/10.21168/rega.v14e2

18

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 06-19 | Ed. Esp. Nov. 2021

Aplicação de técnicas de estatística multivariada na avaliação da qualidade da água do reservatório João Leite (GO)

RIOS, K. C. R. C.; BARBOSA, D. I.; OLIVEIRA, W. N.; FERREIRA, N. C.;
KOPP, K. Caracterização exploratória-espacial da bacia hidrográfica
do ribeirão João Leite/Goiás. Holos Environment, v. 13, n. 2, p. 175187, 2013. https://doi.org/10.14295/holos.v13i2.6353
ROCHA, C. H. B.; COSTA, H. F. Variação temporal de parâmetros
limnológicos em manancial de abastecimento em Juiz de Fora, MG.
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 20, n. 2, p. 543-550, 2015.
ROCHA, C. H. B.; FREITAS, F. A.; SILVA, T. Alterações em variáveis
limnológicas de manancial de Juiz de Fora devido ao uso da
terra. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,
v. 18, n. 4, p. 431-436, 2014. https://doi.org/10.1590/S141543662014000400011
SANTOS, E. H. M.; GRIEBELER, N. P.; OLIVEIRA, L. F. C. Relação entre
uso do solo e comportamento hidrológico na bacia hidrográfica
do ribeirão João Leite. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola,
v. 14, n. 8, p. 826-834, 2010. https://doi.org/10.1590/S141543662010000800006
SHRESTHA, S; KAZAMA, F. Assessment of surface water quality using
multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji river basin,
Japan. Environmental Modelling & Software, v. 22, n. 4, p. 464-475,
2007. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2006.02.001

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 06-19 | Ed. Esp. Nov. 2021

SINGH, K. P.; MALIK, A.; SINHA, S. Water quality assessment and
apportionment of pollution sources of Gomti river (India) using
multivariate statistical techniques—a case study. Analytica Chimica
Acta, v. 538, n. 1, p. 355-374, 2005.
SOUZA, M. M.; GASTALDINI, M. C. C. Avaliação da qualidade da água
em bacias hidrográficas com diferentes impactos antrópicos. Eng.
Sanit. Ambient., v. 19, n. 3, p. 263-274, 2014.
SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento
de esgotos. 3. Ed. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 452 p.
VAROL, M.; SEN, B. Assessment of surface water quality using
multivariate statistical techniques: a case study of Behrimaz Stream,
Turkey. Environ. Monit. Assess., v. 159, n. 1, p. 543–553, 2009.
https://doi.org/10.1007/s10661-008-0650-6
YEREL, S.; ANKARA, H. Application of multivariate statistical
techniques in the assessment of water quality in Sakarya River,
Turkey. Journal of the Geological Society of India, v. 78, n. 6, p. 1-5,
2011. http://dx.doi.org/10.1007/s12594-011-0121-5
ZHANG, X.; WANG, Q.; LIU, Y.; WU, J.; YU, M. Application of multivariate
statistical techniques in the assessment of water quality in the
Southwest New Territories and Kowloon, Hong Kong. Environ.
Monit. Assess., v. 173, n. 1, p. 17-27, 2011. https://doi.org/10.1007/
s10661-010-1366-y

19

ARTIGO ORIGINAL

O lixo orgânico na sociedade contemporânea:
uma questão de educação ambiental

Data de entrada:
04/03/2020

Organic waste in contemporary society: an issue of
environmental education

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2021.074

Maria Dilma Souza Teixeira1* | Marta Cristina Silva Carvalho2
ORCID ID
Teixeira MDS

https://orcid.org/0000-0002-2017-4687

Data de aprovação:
22/06/2020

Carvalho MCS

https://orcid.org/0000-0001-5460-3032

Resumo
A elevada geração de resíduos orgânicos, aliada à destinação inadequada dos mesmos, bem como a falta de
educação ambiental, contribui drasticamente para o caos socioambiental. O presente estudo objetivou analisar a conduta dos residentes do povoado Vale do Paraíso, Seabra/BA acerca da destinação do lixo orgânico,
além de promover a educação ambiental nesse quesito. Após uma análise, foi estruturada a composteira piloto com mais de 10 famílias. A estrutura foi constantemente monitorada, utilizando- se folhas de bananeira
como proteção contra encharcamento pelas chuvas, além do revolvimento periódico. O húmus obtido foi
destinado para a adubação de hortaliças e plantas ornamentais. Pôde-se notar a satisfação dos moradores
ao constatar a qualidade do composto. Ademais, houve uma mudança positiva no comportamento da população quanto ao descarte do lixo orgânico, havendo ainda a construção de uma segunda composteira para
que os moradores da comunidade dessem continuidade às práticas de compostagem.
Palavras-chave: Compostagem. Resíduos orgânicos. Salubridade ambiental.
Abstract
The high generation of organic waste combined with its inadequate destination, as well as the lack of environmental
education contributes drastically to the socio-environmental chaos. The present study aimed to analyze the behavior of residents of the Vale do Paraiso village, Seabra/BA regarding the destination of organic waste, in addition to
promoting environmental education in this regard. After an analysis, the pilot composter was structured with more
than 10 families. The structure was constantly monitored, using banana leaves as protection against waterlogging
by the rains, in addition to periodic turning. The obtained humus was destined for fertilizing vegetables and ornamental plants. It was possible to note the satisfaction of the residents when verifying the quality of the compost. In
addition, there was a positive change in the behavior of the population in relation to it, with the construction of a
second composter for the residents of the community to continue composting practices.
Keywords: Composting. Organic waste. Environmental health.
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1 INTRODUÇÃO
O intenso crescimento populacional e, consequentemente, a urbanização acelerada de grandes áreas, constitui hoje um dos maiores problemas relativos ao equilíbrio ecológico. Esse
problema poderá ser agravado, pois, segundo a
Organização das Nações Unidas - ONU (2012), a
população do globo, em 2024, ultrapassará 8 bilhões de pessoas, superando 9,5 bilhões no ano
de 2050.

duos é orgânica, porém apenas 1% é utilizada

Os avanços tecnológicos aliados ao consumismo
acentuado vêm acarretando uma série de impactos ao meio ambiente, bem como à saúde e ao
bem-estar das pessoas. E a grande procura por
moradias a baixo custo em áreas periféricas das
cidades constitui espaços precários no tocante ao saneamento básico, o que compromete a
qualidade ambiental e, portanto, o bem-estar
psíquico dos residentes desses locais.

chorume é constituído de altas concentrações

De acordo com Stanganini e Lollo (2018), tal situação vem despertando o interesse por estudos
relacionados a gestão, gerenciamento e ordenamento dos territórios, com o intuito de que haja
um desenvolvimento sustentável, equilibrando a
expansão urbana/econômica aos interesses ambientais, de forma a utilizar as técnicas e os recursos necessários para o êxito dessa ação.

na compostagem; esses, por sua vez, em seu
processo de decomposição, seja nos aterros
sanitários ou nos lixões, geram gases tóxicos
e chorume, ambos com uma elevada periculosidade a depender das condições locais (BRASIL, 2016). Os gases produzidos nesse processo, além de colaborarem negativamente para
o efeito estufa, ainda podem ocasionar vários
danos à saúde humana quando inalados. Já o
de uma gama de subprodutos líquidos derivados de compostos orgânicos e inorgânicos (CELERE, et al., 2006).
Além disso, vale mencionar que o acúmulo de resíduos orgânicos, seja nos quintais ou terrenos
baldios, propicia a proliferação de uma gama de
vetores de doenças, causando ainda mais perturbações à população. Tal fato gera sérios impactos à saúde pública, pois uma quantidade
elevada de pessoas que residem perto da disposição desses resíduos é acometida por patologias
oriundas dos vetores ali presentes. Logo, temse um prejuízo significativo quanto à medicina
curativa nessas situações, na tentativa de remediar tais transtornos.

Nesse contexto, a Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - ABRELPE expõe que em 2017 a nação
brasileira gerou um quantitativo de 78,4 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos
- RSU, com uma geração per capita de 1.035 kg/
dia. Ademais, do montante coletado (91,2%),
somente 59,1% tiveram destinação ambientalmente adequada, sendo encaminhados aos aterros sanitários, ou seja 6,9 milhões de toneladas
de resíduos foram descartados de forma inadequada (ABRELPE, 2015).

Dessa forma, e considerando imprescindível a

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente
(2016), cerca de 50% da produção desses resí-

postagem pode ser realizada em grande, média
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busca por alternativas que visem minimizar esse
problema, a compostagem vem se mostrando
uma forma fácil e eficaz de tratar os resíduos
orgânicos, dando-lhes uma destinação ambientalmente correta, realocando-os no ciclo natural
e ainda proporcionando a produção de adubo
orgânico de qualidade como produto final desse
processo, o qual pode ser utilizado no cultivo de
hortaliças, plantas ou até mesmo comercializados, mostrando-se também como uma fonte de
renda alternativa bem acessível, visto que a comou pequena escala.

Teixeira MDS, Carvalho MCS

Diante do cenário atual de utilização exacerbada
de agroquímicos, a produção de húmus por meio
da compostagem se mostra não só uma prática
benéfica ao meio ambiente, mas também um
mecanismo de segurança alimentar se empregada na produção de alimentos orgânicos, garantindo uma melhor saúde para a população.
Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento dos moradores
do povoado Vale do Paraíso acerca da destinação
dos resíduos orgânicos, bem como a percepção
desses em relação ao processo de compostagem,
promover a educação ambiental relativa ao referido processo, orientando-os a respeito dos benefícios de tal prática e de como aderir a ela no
dia a dia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado entre junho de
2018 e março de 2019 no povoado de Vale do
Paraíso, Seabra/BA, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010)
possuía 16,6 hab./km², com um total de 41.798
habitantes, estimando-se uma população de
43.941 pessoas em 2018 (IBGE, 2010).
Inicialmente foi realizada uma análise do comportamento das pessoas frente ao descarte dos
resíduos orgânicos, a fim de verificar como essas descartavam esse lixo, se as mesmas o utilizavam para alguma finalidade específica, entre outros pontos. Posteriormente foi feita uma
reunião com os residentes do povoado para
analisar o nível de conhecimento deles quanto
aos malefícios do descarte inadequado desse
lixo, bem como os benefícios da sua destinação
ambientalmente correta.

para com a mesma. Assim, no mês de julho de
2018, iniciou-se o processo de implementação
das composteiras.
Em primeiro lugar, foi aberta uma estrutura no
solo de um dos quintais dos participantes. A
escolha teve como critério o interesse e engajamento do representante familiar. A mesma
possuía, aproximadamente, 0,5 m de diâmetro e
1 m de profundidade (Volume total de 0,2 m3),
sendo que essa recebeu os resíduos produzidos
apenas por uma família constituída por três
pessoas. Sua construção teve como intuito demonstrar o procedimento adequado para fazer a
compostagem, sua praticidade e a qualidade do
húmus obtido.
É importante salientar que os resíduos utilizados se restringiram aos que se encontravam
acessíveis aos moradores, de forma que esses pudessem continuar a produção de adubo
orgânico de maneira flexível e condicionada
aos materiais disponíveis, sem a geração de
gastos adicionais.
Nesse sentido, após a abertura da composteira
piloto foi colocada, gradativamente, uma camada de resíduos de restos de frutas, verduras,
legumes e outras sobras de alimentos cozidos.
Em seguida, acrescentaram-se camadas de pó
de serragem, cinzas, esterco de caprinos e palhas secas de feijão-de-corda, respectivamente,
voltando a acrescentar sucessivamente camadas
de todos os resíduos mencionados até atingir o
limite da estrutura escavada.

Dessa forma, foi apresentado o passo a passo do processo da compostagem, esclarecendo quais as possíveis maneiras de fazer uma
composteira caseira e os cuidados necessários

Os resíduos foram monitorados de forma que os
materiais secos colocados na composteira fossem suficientes para reter o chorume gerado pela
decomposição dos resíduos úmidos, evitando a
infiltração do mesmo no solo e ajudando a manter a umidade em conformidade com o ideal, que
é entre 50% e 60%, sendo que a leira também foi
umedecida de acordo com a necessidade, haja
vista que a cidade conta com temperaturas mé-
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dias entre 22°C e 23°C. No entanto, houve dias
com distinções significativas quanto à sensação
térmica local e os índices pluviométricos, o que
requereu a utilização de folhas de bananeiras a
fim de evitar o encharcamento da composteira.
Trinta dias após a lotação da composteira, os resíduos começaram a ser totalmente revolvidos,
mantendo-se uma frequência semanal. Nessa
fase, ainda houve a rega de forma condizente
com os aspectos apresentados pelos resíduos
em decomposição, ou seja, sempre que esses
se encontravam secos e impróprios para a ação
microbiana o mesmo era umedecido. Passados
cerca de 90 dias, obteve-se o adubo, conforme
Fig. 1; em seguida foram abertos berços e, posteriormente, foi efetuado o plantio de hortaliças
e plantas ornamentais no jardim da residência,
conforme demonstrado nas Fig. 2 e 3, utilizando

Figura 2 - Plantio de alface.
Fonte - O autor (2018).

o referido composto.

Figura 3 - Plantio de árvore de jardim
Fonte - O autor (2018).

Figura 1 - Húmus oriundo da compostagem.
Fonte - O autor (2018).
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Em seguida, deu-se início à construção de uma
segunda composteira com um maior espaço,
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2 m de comprimento, 0,5 m de largura e 1 m de
profundidade (Volume total de 1 m3). Nessa, foram adotados os mesmos métodos de deposição dos resíduos e monitoramento da primeira
composteira, como o recobrimento constante
da mesma, como mostram as Fig. 4 e 5, visto que
tal ação é indispensável para o êxito do processo, pois ajuda manter a temperatura e a umidade em conformidade ou mais próximo do ideal,
evitando o aquecimento exacerbado da leira de
compostagem e, portanto, a perda excessiva de
água ou ainda as influências bruscas de agentes
externos. Ademais, as pessoas envolvidas nas
atividades finais foram questionadas sobre sua
percepção acerca da temática abordada durante
o período do estudo, bem como sobre uma breve análise das mesmas referente à relevância das
orientações e práticas desenvolvidas.

Figura 5 - Recobrimento dos resíduos.
Fonte - O autor (2019).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir de visitas/observações aos domicílios,
notou-se que os residentes do povoado Vale do
Paraíso majoritariamente descartavam o lixo
orgânico a céu aberto e em qualquer área mais
próxima que se encontrasse disponível, sendo
que apenas 3 famílias o utilizavam como fonte
de alimentação para animais como bovinos, caprinos ou suínos. A população, de um modo geral, não possuía conhecimento acerca dos prejuízos socioambientais que o descarte inadequado
desses resíduos podia desencadear, assim como
desconhecia as possíveis formas de manejá-los
de forma menos impactante ou ainda de maneira
que esses deixassem de ser um problema para se
tornarem fonte de renda.

Figura 4 - Deposição do lixo orgânico domiciliar.
Fonte - O autor (2019).
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Para além disso, o público participante, inicialmente, não demostrava grande interesse pelo
assunto abordado, além de transparecer pouca
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confiança nos resultados apresentados como esperados para o processo de compostagem.

to do público-alvo para aderir a posturas menos
impactantes ao meio ambiente.

Ainda que desde a Revolução Industrial venha-se
gerando quantidades cada vez maiores de resíduos, sejam eles sólidos ou líquidos, mantém-se
a ociosidade social e política frente ao assunto,
na maioria das vezes em razão da sensação do
“não pertencimento”, de não se sentir responsável pelas perturbações ambientais. No entanto, a
Constituição Federal, em seu artigo n° 225, deixa
nítido que todos, seja o poder público ou a sociedade civil, têm por obrigação preservar e proteger
o meio ambiente a fim de mantê-lo equilibrado
ecologicamente, assegurando o bem-estar físico
e psíquico das próximas gerações (BRASIL, 1988).

Contudo, mantivemos o monitoramento da composteira experimental até a obtenção do produto
final, o adubo orgânico, sendo posteriormente
definida a destinação do mesmo para adubar
hortas e jardins. Aproximadamente 45 dias após
tal etapa, os pequenos agricultores puderam
constatar a eficiência do composto no desenvolvimento dos vegetais, onde houve não só o crescimento saudável dos que foram plantados com
o adubo como também a recuperação de outros
que anteriormente se apresentavam estáticos,
sem qualquer progresso, bem como uma aparência fragilizada.

No início do processo de coleta dos resíduos para
inserção na composteira piloto, houve uma dificuldade significativa de todos os residentes deixarem de lançá-los a céu aberto para reservá-los,
a qual se reduziu gradativamente sob constante diálogo e orientação. Entretanto, essa ainda
se caracterizou como a fase que mais requereu
atenção e esclarecimentos quanto aos trabalhos/etapas desenvolvidas.

Diante desse contexto, o seguimento com as atividades obteve, claramente, mais empenho por
parte dos agricultores. Esses, por si só, escavaram
a segunda composteira, com maiores dimensões
espaciais, e iniciaram a deposição dos resíduos
seguindo criteriosamente as informações anteriormente passadas. Adicionalmente, foram
surgindo mais indagações quanto ao processo
da compostagem, bem como o passo a passo do
mesmo e os resíduos que poderiam ou não ser
incorporados ao procedimento. Os participantes
relataram ainda que possuíam uma visão limitada acerca da temática trabalhada, mas que as
atividades desenvolvidas, aliadas às orientações
recebidas, foram de suma importância, sendo
que puderam constatar a eficácia do húmus para
a plantação, bem como adquirir conhecimentos
que mudaram a rotina dos mesmos, além da forma de enxergar o lixo orgânico.

Ao longo do período de execução do presente
trabalho, foi notória a dispersão de uma parcela das pessoas, as quais foram aos poucos
se distanciando das atividades até se desligarem completamente das ações propostas. Das
mais de 10 famílias que iniciaram as atividades,
sendo que 6 dessas se comprometeram a aderir ao projeto, somente 3 permaneceram até a
obtenção dos resultados iniciais. Tal situação
se mostra semelhante ao trabalho proposto por
Avelar, Silva e Barbosa (2015), o qual também
possuía como foco a análise comportamental da população referente ao descarte do lixo
orgânico, além de propor hábitos mais sustentáveis e ecologicamente corretos. Para tanto,
como observado no presente estudo, os autores
relatam o baixo nível de interesse e engajamenRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 20-26 | Ed. Esp. Nov. 2021

Com isso, houve um avanço quanto à minimização do lançamento do lixo orgânico a céu aberto
e, consequentemente, um cuidado maior com a
disposição desses resíduos na composteira. Notou-se ainda um maior aproveitamento de diversos outros resíduos, que a partir de então passaram a ser realocados na produção de húmus
25
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e não mais descartados. Avelar, Silva e Barbosa
(2015) salientam o quão proveitosos são os hábitos voltados para a reciclagem dos resíduos
orgânicos para a utilização do composto em hortas caseiras, especialmente para as pessoas que
preparam suas refeições em casa, onde os hábitos ambientalmente corretos passam a ser também alternativas benéficas economicamente.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Análise preliminar, reunião, realização das atividades práticas: Teixeira MDS; Redação – edição:
Teixeira MDS e Carvalho MCS; Supervisão - Orientação: Carvalho MCS.
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insuficiência de informação dessas pessoas quanto
ao assunto, sendo que por meio de diálogo, instrução e demonstrações práticas foi possível sensibilizá-las, tornando-as cidadãs mais conscientes e
críticas quanto às questões ambientais.
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Resumo
O fenômeno do transiente hidráulico, também conhecido como golpe de aríete, pode causar sérios problemas
nas instalações hidráulicas, além de transtornos ao abastecimento público, daí a necessidade de se conhecer
as magnitudes desses eventos. Partindo desses pressupostos, o objetivo deste trabalho foi o de desenvolver
um modelo computacional para calcular as pressões decorrentes do transiente hidráulico em linhas de recalque, empregando Método das Características e a partir de modelos gerados pelo software Epanet. O estudo foi
aplicado na instalação de recalque de água tratada do bairro da Penha, operada pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto (SEMAE), no estado de São Paulo. Além disso, os resultados
simulados pelo modelo desenvolvido foram corroborados ao se comparar com os resultados obtidos com o
software Allievi®. A metodologia utilizada, bem como os resultados obtidos e as discussões desenvolvidas, foi
apresentada ao longo do trabalho.
Palavras-chave: Transiente hidráulico. Golpe de aríete. Epanet. Allievi.
Abstract
The phenomenon of hydraulic transient, also known as water hammer, can cause serious problems in hydraulic
installations as well as disturbances to public supply, hence the need to know the magnitudes of these events. Thus
and so, the objective of this work was to develop a computational model to calculate the pressures resulting from
the hydraulic transient in settlement lines, using the Characteristics Method, based on models generated by the
Epanet software. The study was developed in the water treatment plant located in Penha neighborhood, operated
by Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto (SEMAE), São Paulo. Besides, the results
simulated by the developed model were corroborated when compared with the results obtained with the Allievi ®
software. The methodology, results and discussions developed were presented throughout the text.
Keywords: Hydraulic transient. Water hammer. Epanet. Allievi
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1 INTRODUÇÃO
O abastecimento público de água potável é a base
para o desenvolvimento econômico da sociedade.
É fato que uma cidade que tem grande oferta de
água atrai atividades em diversas áreas, seja na
industrial, comercial e/ou turística. Desse modo,
segundo Tsutiya (2006), uma das principais prioridades das populações é o atendimento por sistema de abastecimento de água em quantidade
e qualidade adequadas, dada a sua importância
para o suprimento de necessidades relacionadas
à saúde e ao desenvolvimento industrial.

demonstração com limitação de nós ou de tempo de uso para o cálculo do transiente hidráulico,
mas ainda assim essa condição dificulta a adoção contínua e rotineira de tal ferramenta.

A escassez dos recursos hídricos com tratamento
economicamente viável próximo aos conglomerados urbanos torna cada vez mais necessária
a busca por fontes de água mais distantes. Essa
busca exige projetos de captação e transporte
complexos, a exemplo do desenvolvido pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de
São José do Rio Preto (SeMAE). Em fevereiro de
2018, a autarquia deu início ao projeto de captação de água do Rio Grande, o qual resultará em
uma adutora de aproximadamente 60km.

Para ilustrar essa situação, o SeMAE possui uma
adutora pertencente ao Sistema de Abastecimento da Penha, em São José do Rio Preto, que
passou por diversas manutenções corretivas
resultantes do golpe de aríete. Segundo levantamento da autarquia, entre janeiro de 2017 e
maio de 2018 a bomba e a válvula de retenção
da adutora passaram por manutenção seis vezes.

Planos assim tão complexos exigem ferramentas
e softwares ainda mais sofisticados e com preço
acessível. Um software gratuito muito utilizado
para modelar sistemas pressurizados para distribuição de água é o Epanet, desenvolvido pela U.
S. Environmental Protection Agency (USEPA), uma
agência estatal norte-americana encarregada
de proteger os recursos hídricos. Esse programa
computacional tem ajudado várias autarquias e
concessionárias de saneamento a avaliar características dimensionais e condições operacionais
de sistemas de abastecimento. No entanto, algumas simulações, como a de transiente hidráulico,
não podem ser feitas diretamente pelo Epanet.

Desse modo, as pequenas autarquias, ao fazer
uso desses aplicativos por não terem condições
financeiras de adquirir programas comerciais,
podem projetar redes com problemas de grande
variação de pressão. Como consequência, podem acontecer rompimentos, poluição sonora,
perda de água real, contaminação da água e até
graves acidentes de trabalho.

Levando em consideração o exposto acima, a
criação de uma aplicação dentro do Epanet que
avalia o transiente hidráulico ajudaria pequenas
empresas de saneamento a desenvolver projetos
adequados de adução, com mecanismos para
suportar os fenômenos de variação de pressão
causados pelo golpe de aríete.

Dentre as restrições de simulação do Epanet, a limitação quanto ao transiente hidráulico é a que
merece maior atenção. No início deste trabalho,
alguns softwares disponibilizavam uma versão de

2 OBJETIVOS
O objetivo principal desta pesquisa foi o de desenvolver um modelo computacional para a análise do transiente hidráulico em linhas de recalque,
empregando o Método das Características e considerando a condição de escoamento permanente a
partir do software Epanet. Além disso, buscou-se
(1) escrever a rotina computacional em linguagem
acessível ao Epanet; (2) implementar rotina para
interpolação e transposição dos dados iniciais do
Epanet para a matriz do Método das Características; (3) calibrar o modelo computacional.
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3 METODOLOGIA
3.1 Objeto de estudo
O objeto de estudo desta pesquisa foi a instalação de recalque de água tratada do bairro da
Penha, no município de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, o qual é operado pelo SeMAE.
A motivação da escolha desse objeto de estudo
deu-se pelo histórico de ocorrências de manutenção das instalações civil e hidráulica, relacionadas aos efeitos do transitório hidráulico nessa
linha de recalque.
3.2 Adutora de água tratada
A adutora de água tratada, que foi construída há
aproximadamente 40 anos, tem início na Estação
Elevatória de Água Tratada, localizada na Área da
Penha, e tem a maior parte de seu traçado desenvolvido pela Rua Jales até o Sistema de Abastecimento do Eldorado. Sua extensão é de 1606
metros, sendo constituída por tubos e conexões
em Ferro Fundido, os quais contam com juntas
flangeadas e ponta bolsa com diâmetro nominal
(DN) de 350 mm, vencendo desnível geométrico
de 46,88 m.

Ademais, logo após o início da linha de recalque,
junto ao conjunto motor-bomba, há três dispositivos dispostos sequencialmente: o Registro de
manobra, a Válvula de retenção tipo portinhola e
a Válvula de retenção tipo mola.
3.3 3.3 Instalações da estação elevatória de
água tratada (EEAT) – Penha
O conjunto de bombas que recalca a água desde a Área da Penha até o Sistema de Abastecimento Eldorado é composto por duas bombas
de mesmo modelo, as quais operam em paralelo
e de modo alternado durante a operação. Cada
um dos conjuntos recebeu a denominação CMB1
e CMB2, e suas características são apresentadas
na Tabela 1 e na Fig. 1:
Tabela 1 - Características da adutora
Característica
Marca da Bomba
Tipo da Bomba
Modelo da Bomba
Marca do Motor
Rotação (rpm)
Potência (cv)
Modelo do Motor
Dispositivo de partida

CMB1 e CMB2
IMBIL
Bi-Partida
BP 150450 A
WEG
1785
250
315 SM
Soft-Starter SSW06 WEG

Figura 1 - Pontos característicos da EEAT: (1) ponto de medição de pressão; (2) caixa de registros;
(3) Casa de bombas; (4) Poço de sucção
Fonte: Faria e Kellner (2019)
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3.4 Obtenção dos dados de campo
A fim de avaliar o modelo computacional, foram
coletados dados em campo da adutora objeto de
estudo. Como não havia espaço disponível para
instalação dos equipamentos de medição a jusante das duas válvulas de retenção, foi necessário abrir uma vala ao lado da caixa de manobra
dos registros, a qual contava com as dimensões
1x1,20x1,30 de largura, comprimento e profundidade, respectivamente, em metros. No processo de abertura da vala foi empregada equipe do
SeMAE, a qual realizou o trabalho manualmente,
devido às condições existentes no local.
Após a abertura da vala, procedeu-se a instalação de um registro TAP, com diâmetro de 1”,
diretamente na linha de recalque. Além disso,
no ponto de amostragem, foi instalado um sensor de pressão da marca WIKA, modelo S-11,
gentilmente cedido pelo SeMAE. Esse medidor
permite medir carga de pressão entre zero e
cem metros de coluna d’água, por meio de um
diafragma que converte sua variação em sinais
elétricos. Ressalta-se que o intervalo mínimo
entre duas leituras do sensor de pressão é de
dois milissegundos (0,002 s).
Para registrar os valores de pressão, ligou-se o
sensor de pressão a um dispositivo para armazenamento digital dos dados coletados denominado Field Logger, da marca Novus e modelo IHM,
com capacidade de armazenamento de dados de
1 milissegundo (0,001 s). Para o teste de campo,
o dispositivo foi programado para ler e armazenar os dados de pressão à taxa de 4 leituras/
segundo, ou seja, a cada 0,25 s. Os registros de
pressão foram armazenados em um cartão de
memória e, posteriormente, foram transferidos
para um computador.
Para evitar erros devido ao mau ajuste do sensor
de pressão ou por abertura insuficiente do registro TAP, foi utilizado um indicador digital para
averiguar qual pressão o Sensor de Pressão esta30

va lendo antes de ligá-lo ao Field Logger. Caso a
pressão na adutora, que estava sujeita apenas à
pressão da coluna de água, apresentasse um valor muito diferente do desnível de terreno entre o
primeiro ponto e o último ponto, seria necessário
averiguar o Sensor ou o TAP.
Além dos valores de pressão, registrou-se, durante todo o experimento, a corrente de trabalho
do conjunto motor-bomba, utilizando-se uma
câmera para filmagem acoplada a um microcomputador a fim de registrar o funcionamento
da soft-starter durante os ensaios. Ressalta-se
que esse é um dispositivo que tem como função
controlar a tensão de partida dos motores elétricos trifásicos de alta potência.

3.5 Desenvolvimento da solução numérica
A solução numérica foi desenvolvida a partir da
Equação do Movimento (1) e da Equação da Continuidade (2), ambas equações diferenciais parciais:

𝑔𝑔. 𝐻𝐻! + 𝑉𝑉" +

𝑓𝑓. 𝑉𝑉. |𝑉𝑉|
(1)
2. 𝐷𝐷

𝑎𝑎! . 𝑉𝑉"
+ 𝐻𝐻# = 0 (2)
𝑔𝑔

Aplicando o Método das Características nas
equações e considerando a condição específica do objeto de estudo são obtidas as seguintes
equações discretas:

𝑄𝑄𝑄𝑄!,# =

𝐶𝐶$ − 𝐶𝐶% 𝐶𝐶$ − 𝐶𝐶%
=
(3)
𝐵𝐵$ + 𝐵𝐵%
𝐵𝐵

𝐻𝐻𝐻𝐻!,# =

𝐶𝐶$ ∙ 𝐵𝐵% + 𝐶𝐶% ∙ 𝐵𝐵$ 𝐶𝐶$ + 𝐶𝐶%
=
(4)
𝐵𝐵$ + 𝐵𝐵%
2
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Após a simulação dos valores de QP e HP para
cada ponto da malha, os resultados foram comparados com os dados de pressão medidos na
posição x=0 da linha de recalque.
Segundo Chaudhry (2014), a estabilidade do modelo de discretização aqui empregado é estável
se o número de Courant (CN) for menor ou igual a
um (CN≤1 ), sendo este obtido pela Eq. 5:

𝐶𝐶! = 𝑎𝑎 ∙

∆𝑡𝑡
(5)
∆𝑥𝑥

Sendo a a celeridade de propagação da onda
(m/s); ∆t o intervalo de tempo entre duas simulações consecutivas (s) e; ∆x a discretização espacial do conduto considerado na simulação (m).
Dessa maneira, a partir da definição do Número de Courant e do intervalo de tempo da simulação, calcula-se a celeridade nos condutos e a
discretização espacial da simulação.

No caso de as perdas de carga devido ao atrito
serem representativas, Chaudhry (2014) apresenta um termo de análise CR, o qual, para uma
aproximação de primeira ordem dos termos não
lineares da Equação da Quantidade de Movimento (1), conforme apresentado, deverá ser
inferior a 0,5 (CR≤0,5 ). Esse termo é calculado
pela Eq. 6:

𝐶𝐶! =

𝑓𝑓 ∙ 𝑄𝑄 ∙ ∆𝑥𝑥
(6)
4 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝑆𝑆

3.6 Desenvolvimento do modelo computacional
O modelo computacional foi escrito em linguagem Visual Basic, empregando-se a plataforma
Visual Studio 2010. O programa desenvolvido,
por sua vez, foi denominado Ariete 1.0, e a figura
a seguir exibe sua tela inicial.

(a) 					
		
(b)
Figura 2 - Tela inicial do programa computacional Ariete 1.0 (a) e da janela para seleção e abertura de
arquivos com extensão .INP (b)
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Ao iniciar o programa computacional Ariete
1.0, podem ser visualizadas seis opções: “Abrir
Arquivo .INP”, “Abrir o Epanet ”, “Calcular Transiente”, “Exportar”, “Informação” e “Sair”. Inicialmente, as opções “Calcular Transiente” e
“Exportar” ficam desabilitadas, pois somente pode-se calcular o transiente hidráulico ou
mesmo exportar os dados após a abertura de
algum arquivo .INP.
Desse modo, após a abertura de um arquivo .INP,
a opção “Abrir Arquivo .INP” fica assinalada e a

opção “Calcular Transiente” é habilitada. Ao selecionar a opção “Calcular Transiente”, uma caixa
de diálogo é aberta para inserção de alguns dados
característicos da bomba, do material da tubulação e do número de passos para simulação.
A Fig. 2 apresenta a tela inicial do programa
computacional Ariete 1.0 após a abertura de um
arquivo com extensão .INP (a) e janela para inserção manual de dados característicos da bomba,
do material da adutora e no número de passos
para simulação (b).

		
(a) 					
(b)
Figura 3 - Tela do programa computacional Ariete 1.0 após a abertura de um arquivo com extensão . INP

Após a inserção manual dos dados característicos do sistema de bombeamento, o transiente é
calculado e os resultados são apresentados no
monitor do computador.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

32

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 27-36 | Ed. Esp. Nov. 2021

4.1 Avaliação dos resultados da simulação
computacional
A fim de melhor avaliar a qualidade do resultado da simulação, foram elaborados os gráficos
apresentados nas Fig. 2, 3 e 4 com os dados simulados e aqueles medidos na coleta de dados:

Desenvolvimento de modelo computacional para simulação de transiente hidráulico em linhas de recalque

Figura 4 - Comparação entre o resultado simulado e os dados de pressão obtidos
no primeiro ensaio da campanha de coleta - Tempo de simulação: 17 s

Figura 5 - Comparação entre o resultado simulado e os dados de pressão obtidos
no segundo ensaio da campanha coleta - Tempo de simulação: 17 s

Figura 6 - Comparação entre o resultado simulado e os dados de pressão obtidos
no terceiro ensaio da campanha coleta - Tempo de simulação: 17 s
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 27-36 | Ed. Esp. Nov. 2021
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As figuras apresentadas trazem os resultados
dos primeiros 17 segundos da simulação. No primeiro e no segundo ensaio, observa-se aderência entre os dados simulados e aqueles obtidos
em campo, principalmente no primeiro período
da onda de propagação.

experimentais é observada para os primeiros

No gráfico apresentado na Fig. 4 percebe-se
que no tramo ascendente, durante o primeiro
período da onda, os dados coletados da carga
de pressão estão ligeiramente atrasados. Essa
diferença pode ter sido causada pelo tempo
transcorrido entre o segundo e o terceiro ensaio, já que o transitório pode não ter terminado e, com isso, as ondas de pressão do segundo
ensaio podem ter interferido nos dados do terceiro ensaio.

near do fluido; o gás livre ou dissolvido no flui-

Em termos da magnitude da amplitude da primeira onda, nota-se que nos três ensaios o valor simulado foi muito próximo do valor obtido
nas medições, em especial aquele apresentado
na Fig. 2.

noidal com a redução da amplitude ao longo do

De acordo com Wylie, Streeter e Suo (1993), razoável precisão entre a simulação e os dados

timado, conforme possibilidade apontada por

(2∙L)⁄a segundos, os quais representam o período da tubulação e que, neste caso, equivalem
a 2,3 segundos. Segundo os autores, o comportamento inelástico não linear da parede da
tubulação; o comportamento inelástico não lido; ou o fator de perda de carga são alguns dos
fatores que podem caracterizar a propagação
dessa diferença.
Para avaliar o comportamento geral do transitório, construíram-se os gráficos apresentados nas
Fig. 5, 6 e 7.
Ao analisar as figuras acima, percebe-se que,
embora as simulações apresentem o formato setempo, elas ocorrem de maneira menos intensa
se comparadas aos valores obtidos nos ensaios.
Isso pode indicar que o coeficiente de perda de
carga (f) considerado pelo modelo esteja subesWylie, Streeter e Suo (1993).

Figura 7 - Comparação entre o resultado simulado e os dados de pressão obtidos
no primeiro ensaio da primeira campanha de coleta - Tempo de simulação: 49,28 s
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Figura 8 - Comparação entre o resultado simulado e os dados de pressão obtidos
no segundo ensaio da primeira campanha de coleta - Tempo de simulação: 49,28 s

Figura 9 - Comparação entre o resultado simulado e os dados de pressão obtidos
no terceiro ensaio da primeira campanha de coleta - Tempo de simulação: 49,28 s

4.2 Comparação entre os resultados
simulados pelos modelos computacionais
Ariete 1.0 e Allievi®
A fim de avaliar os resultados da simulação computacional do Ariete 1.0, empregou-se o software
Allievi versão 13.0.0 como parâmetro de comparação. A Fig. 8 permite comparar, visualmente, os
resultados da carga de pressão obtidos a partir
da leitura em campo no 1º Ensaio da 1ª Campanha com os resultados obtidos das simulações
pelo Ariete 1.0 e pelo Allievi, para o nó imediatamente a jusante da válvula de retenção do sistema de recalque.
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 27-36 | Ed. Esp. Nov. 2021

Ao analisar os gráficos apresentados na figura
acima, é possível observar que o modelo computacional Ariete 1.0 resultou em uma melhor
aderência aos pontos lidos em campo, principalmente no primeiro período da onda de propagação, havendo proximidade entre os tempos
de ocorrência do primeiro pico de pressão, assim
como pela magnitude da carga de pressão.
Já o modelo Allievi, por sua vez, previu o pico com
alguma antecedência em relação aos valores lidos em campo. No entanto, as pressões mínimas
obtidas pela aplicação do modelo foram mais
próximas das magnitudes lidas em campo.
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Figura 10 - Resultados obtidos para a carga de pressão no ponto a jusante da válvula de retenção do sistema de
recalque por meio da leitura dos dados em campo e das simulações empregando o Ariete 1.0 e o Allievi

5 CONCLUSÕES
A partir dos resultados apresentados e discutidos, conclui-se que o modelo computacional
Ariete 1.0 logrou êxito na interpolação e transposição dos dados proveniente do Epanet para a
malha do Método das Características para o tempo inicial (t=0). Além disso, o modelo foi capaz de
avaliar as máximas e mínimas cargas de pressão
da adutora Penha de maneira satisfatória.
O modelo computacional Ariete 1.0 também parece ter subestimado o fator de perda de carga
universal (f). Ademais, o cálculo das cargas de
pressão realizado pelo modelo Ariete 1.0 resultou
em maior aderência aos resultados obtidos em
campo, principalmente para o primeiro período
da onda de pressão medida, se comparado com
os resultados simulados pelo Allievi.
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Resumo
Este trabalho utiliza duas equações de chuva para calcular a vazão de pico de uma bacia hidrográfica localizada na região leste da cidade de São Paulo, a bacia do córrego Tiquatira. O modelo computacional utilizado,
o HEC-HMS, permite realizar as simulações hidrológicas utilizando um método de precipitação vazão muito
utilizado, o Soil Conservation Service (SCS). Na região da bacia em estudo, ocorrem frequentes inundações
devido ao transbordamento do córrego Tiquatira, então se destaca a importância de utilizar a equação de
chuva mais apropriada para a região, a fim de que um novo projeto de drenagem não subestime as estruturas
hidráulicas a serem construídas. A equação de chuva desenvolvida por Martinez e Magni (1999) é bastante
utilizada para os projetos de drenagem na cidade de São Paulo, portanto é uma equação de boa confiabilidade e consolidada. Porém a equação de chuva desenvolvida por Zuffo (2009), para a cidade de Guarulhos,
apresenta maiores taxas de intensidades pluviométricas; ressalta-se que o posto pluviográfico de origem dos
dados para o desenvolvimento dessa equação encontra-se próximo à região de estudo. Portanto foi apresentado o impacto que pode representar na vazão de pico utilizando as equações que inicialmente seriam
recomendadas em uma bacia hidrográfica da região leste da cidade de São Paulo.
Palavras-chave: Modelos hidrológicos. Urbanização. HEC-HMS. Equações de chuva.
Abstract
This work compares the use of two rainfall equations to calculate the peak flow of a watershed located in the
eastern region of the city of São Paulo, the Tiquatira stream basin. The computational model used, the HEC-HMS,
allows to perform the hydrological simulations using a widely used rainfall-runoff method, the Soil Conservation Service (SCS). In the basin region under study, frequent flooding occurs due to the overflow of the Tiquatira
stream, so the importance of using the most appropriate rainfall equation for the region is highlighted, so that

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) - Campinas - São Paulo - Brasil.
* Autor correspondente: andrecoelho.engenharia@gmail.com.

1

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 37-47 | Ed. Esp. Nov. 2021

37

Coelho AC, Zuffo AC

a new drainage project does not underestimate the hydraulic structures to be be built. The rainfall equation
developed by Martinez and Magni (1999) is widely used for drainage projects in the city of São Paulo, therefore,
it is a good reliable and consolidated equation. However, the rainfall equation developed by Zuffo (2009) for the
city of Guarulhos, presents higher rates of rainfall intensities, and it is noteworthy that the rainfall source of data
for the development of the equation is close to the study region. Therefore, the impact that can represent on the
peak flow was presented using the equations that would initially be recommended in a watershed of the eastern
region of the city of São Paulo.
Keywords: Hydrological models. Urbanization. HEC-HMS. Rainfall equations.

1 INTRODUÇÃO
Na cidade de São Paulo, durante o século XX,
houve um grande aumento da urbanização, que,
sem planejamento, levou a uma alta taxa de
impermeabilização, alterando o microclima da
cidade e fazendo com que as águas das chuvas
que infiltravam no solo escoassem superficialmente e causassem as frequentes inundações,
principalmente durante o verão. Neste período
ocorrem as chuvas convectivas, popularmente
conhecidas como chuvas de verão, formadas por
meio de um processo de convecção de massa
de ar úmido, na qual a radiação solar aquece o
solo e a massa de ar. Durante o período da tarde,
quando ocorre a diminuição da radiação solar,
pelo contato da radiação da massa de ar com o
solo e por conta do calor armazenado, é criada
uma situação de instabilidade e, então, formamse as chuvas de alta intensidade e curta duração (Tucci et al,. 2015). Esses eventos de chuva
de alta intensidade ocasionam as inundações
por conta da impermeabilização da bacia, com
destaque para os prejuízos materiais, doenças
e até perdas de vidas sofridas principalmente
pela parcela da população de baixa renda, sujeita a políticas insuficientes de habitação e sem
recursos financeiros que possibilitem adquirir
os terrenos das áreas formais urbanizadas das
cidades, os quais são de alto valor. Sem opções,
resta a parte dessa população habitar os espaços vazios das cidades, geralmente associados
às fragilidades ambientais como as áreas de bai-

xada, próximas às margens dos rios e córregos,
conforme Nunes, Silva e Fonseca (2017).
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O fato citado torna os projetos de drenagem urbana de grande relevância, levando os especialistas a utilizar, de forma criteriosa, os métodos
contemplados na literatura dos estudos hidrológicos conforme as características da região em
estudo. Uma das etapas de fundamental importância é a escolha da equação de chuva conforme as características do local, provenientes de
dados pluviográficos ou pluviométricos.
Para a cidade de São Paulo, 6 equações estão publicadas no estudo realizado pelo Departamento
de Águas e Energia Elétrica (DAEE) em conjunto
com o Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH),
“Precipitações intensas na bacia do Alto Tietê”,
publicado por São Paulo (2018), na qual a Equação de Martinez e Magni (1999) é bastante utilizada para projetos de drenagem da região, sendo
uma equação bem consolidada. Porém o presente estudo ressalta a importância da verificação,
neste caso, para uma bacia localizada na região
leste da cidade de São Paulo, usando a Equação
de Zuffo (2009) para Guarulhos, também publicada por São Paulo (2018). Essa última equação
utilizou 21 anos de dados da Estação Pluviográfica de Cumbica e a mais próxima à bacia do córrego Tiquatira em estudo em comparação com
o posto IAG-USP. Na disponibilidade de mais de
uma equação de chuva para uma determinada
região, é recomendado utilizar os maiores valo-
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res de intensidades de precipitação, de acordo
com São Paulo (2018).
Objeto de estudo, a bacia do córrego Tiquatira
está localizada na região leste da cidade de São
Paulo, nas coordenadas 7.394.678 a 7400426 N
e de 341.182 a 349.638 E (UTM, Zona 23), e nela
estão importantes bairros pela sua população,
como a Penha, São Miguel e Itaquera, além da

avenida Governador Carvalho Pinto, localizada
às margens do córrego Tiquatira. Para a realização do estudo, as seguintes etapas foram obedecidas. O mapa ilustrado pela Fig. 1 indica a localização das estações utilizadas no estudo em
relação à bacia do córrego Tiquatira, sendo as
distâncias de 9,6 km para o posto da INFRAERO
e 19,7 km para o posto IAG-USP.

Figura 1 - Mapa dos postos pluviográficos em relação à bacia do córrego Tiquatira.

A Equação de Martinez e Magni (2015), conforme São Paulo (2018), utilizou dados de 1933-36,
1938, 1940-45, 1948-61, 1963-73, 1975, 197782, 1984-98, 2001-05, 2008, 2009 e 2011, totalizando 65 anos. A equação relaciona intensidade, duração e frequência das precipitações e
incorpora a equação proposta por Ven-Te-Chow
(1954), conforme a Eq. 1:

𝑖𝑖!,# = 𝑀𝑀(%)! + 𝜎𝜎(%)! 𝑘𝑘',# (1)

Paulo (2018), que proporciona a rápida leitura
e codificação, incluindo boa precisão de 10 em
10 minutos, os dados foram analisados pelo CTH
para a correção de possíveis erros e assim geradas as séries históricas para máximas intensidades de chuvas padronizadas para durações de 10
até 1440 minutos. Posteriormente foram definidos os anos a serem contemplados, em seguida a
verificação do ajuste a distribuição de Gumbel, e

Após realizada a leitura dos pluviógrafos pelo
“Método do Ponto de Inflexão”, conforme São

então a Equação de Martinez e Magni (1999) foi
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(2)
𝑇𝑇
𝑖𝑖!,# = 39,30(𝑡𝑡 + 20)$%,&''( + 10,18 (𝑡𝑡 + 20)$%,()*+ [−0,4653 − 0,8407𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 7
9
𝑇𝑇 − 1

Para 10 ≤ t ≤ 1440 min.

Em que:
i: intensidade da chuva em mm/minutos
t: duração da chuva em minutos
T: período de retorno em anos

A Tabela 1 indica os resultados da previsão de máximas intensidades de chuvas para a cidade de São Paulo:
Tabela 1 - Previsão de máximas intensidades de chuvas, em mm/h, pelo método de Ven-Te-Chow (1954).
Duração
(minutos)

5
126,87
110,20
97,54
79,55
62,60
51,78
31,06
22,43
17,65
14,60
12,48
10,92
9,72
7,98
6,79
5,26
4,30
3,65

10
15
20
30
45
60
120
180
240
300
360
420
480
600
720
960
1200
1440

10
146,42
127,28
112,74
92,05
72,53
60,06
36,13
26,13
20,60
17,06
14,59
12,78
11,38
9,36
7,97
6,18
5,06
4,30

15
157,46
136,92
121,31
99,10
78,13
64,73
38,99
28,23
22,26
18,44
15,79
13,82
12,31
10,14
8,64
6,70
5,49
4,67

TR (anos)
20
165,18
143,67
127,32
104,04
82,05
68,00
40,99
29,69
23,42
19,41
16,62
14,56
12,97
10,68
9,10
7,06
5,79
4,93

25
171,13
148,87
131,94
107,84
85,08
70,52
42,54
30,82
24,32
20,16
17,26
15,12
13,48
11,10
9,46
7,34
6,03
5,12

50
189,47
164,89
146,19
119,56
94,39
78,28
47,29
34,30
27,08
22,46
19,24
16,87
15,03
12,39
10,56
8,21
6,74
5,73

100
207,66
180,78
160,33
131,19
103,63
85,98
52,00
37,75
29,82
24,75
21,21
18,59
16,58
13,67
11,66
9,06
7,45
6,34

Fonte: São Paulo (2018) adaptada

Os dados pluviográficos para a Equação de
Guarulhos são provenientes da estação meteorológica mantida pela INFRAERO desde 1987,
com leituras realizadas automaticamente em
intervalos de 1 em 1 hora Zuffo (2009). O método proposto por Chen (1983) foi o que melhor
representou os dados, portanto foi utilizado
para determinar as intensidades para obtenção
da Eq. 3:

𝑅𝑅!" =

𝑎𝑎# ∗

𝑅𝑅##$

%&'

∗ log (10
(𝑡𝑡 + 𝑏𝑏# )(!

∗ 𝑇𝑇

'&#

apresentada na Eq. 4 aquela cuja fórmula é a
mais simplificada,

𝑖𝑖 =

2507 ∗ 𝑇𝑇!",$%&'

(𝑇𝑇 + 19)

",'()'∗+!",""$%

(4)

Na qual os intervalos de validade estão compreendidos para os valores:
5 minutos ≤ t ≤ 1440 minutos (1 dia);

∗1

𝑡𝑡
3 (3)
60

5 anos ≤ TR ≤ 100 anos.

Zuffo (2009) desenvolveu 4 equações de
chuvas para a cidade de Guarulhos, sendo

A Tabela 2 indica os resultados da previsão de
máximas intensidades de chuvas para a cidade
de Guarulhos.
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Tabela 2 - Previsão de máximas intensidades de chuvas, em mm/h, pelo método de Chen (1983)
Duração
(minutos)
10
15
20
30
45
60
120
180
240
300
360
420
480
600
720
960
1200
1440

5
158,52
137,30
121,30
98,69
77,54
64,10
38,47
27,82
21,93
18,16
15,55
13,61
12,12
9,98
8,50
6,60
5,41
4,60

10
176,95
153,18
135,26
109,97
86,32
71,32
42,72
30,86
24,30
20,11
17,20
15,06
13,41
11,03
9,39
7,28
5,96
5,07

15
188,70
163,31
144,16
117,16
91,91
75,90
45,42
32,78
25,80
21,35
18,26
15,97
14,22
11,69
9,95
7,71
6,31
5,36

TR (anos)
20
197,51
170,89
150,83
122,54
96,10
79,34
47,44
34,22
26,92
22,27
19,04
16,66
14,82
12,18
10,37
8,03
6,57
5,58

25
204,62
177,01
156,21
126,88
99,47
82,11
49,06
35,38
27,83
23,02
19,67
17,21
15,31
12,58
10,70
8,28
6,78
5,76

50
228,39
197,47
174,18
141,36
110,73
91,33
54,48
39,24
30,83
25,48
21,77
19,03
16,93
13,90
11,82
9,14
7,48
6,34

100
254,90
220,27
194,21
157,50
123,25
101,59
60,48
43,51
34,16
28,21
24,08
21,04
18,71
15,35
13,05
10,08
8,24
6,99

Fonte: Zuffo (2009)

Zuffo (2009) destaca a comparação entre as

coerência pela proximidade do posto de Cum-

equações de São Paulo e Guarulhos, por Martinez

bica com a Serra da Cantareira, na qual a região

e Magni (1999) e Zuffo (2009), respectivamente,

está sujeita ao efeito orográfico da mesma, au-

na qual as estimativas das alturas precipitadas

mentando o volume de precipitações. A Tabela 3

são maiores para Guarulhos, o que representa

apresenta as diferenças citadas.

Tabela 3 - Diferenças relativas entre os valores das intensidades originais utilizadas para a determinação da Equação de
chuvas de São Paulo de Martinez e Magni (1999) e os valores resultantes da Equação de chuva de Guarulhos por Zuffo (2009).
Duração
(minutos)
10
15
20
30
45
60
120
180
240
300
360
420
480
600
720
960
1200
1440

5
20,0%
19,7%
19,6%
19,4%
19,3%
19,2%
19,3%
19,4%
19,5%
19,6%
19,7%
19,8%
19,9%
20,0%
20,1%
20,3%
20,4%
20,6%

10
17,3%
16,9%
16,7%
16,3%
16,0%
15,8%
15,4%
15,3%
15,2%
15,2%
15,2%
15,2%
15,1%
15,1%
15,1%
15,1%
15,1%
15,1%

15
16,6%
16,2%
15,8%
15,4%
15,0%
14,7%
14,2%
13,9%
13,7%
13,6%
13,5%
13,5%
13,4%
13,3%
13,2%
13,1%
13,0%
12,9%

TR (anos)
20
16,4%
15,9%
15,6%
15,1%
14,6%
14,3%
13,6%
13,2%
13,0%
12,8%
12,7%
12,6%
12,5%
12,3%
12,2%
12,0%
11,9%
11,8%

25
16,4%
15,9%
15,5%
15,0%
14,5%
14,1%
13,3%
12,9%
12,6%
12,4%
12,2%
12,1%
12,0%
11,8%
11,6%
11,4%
11,2%
11,0%

50
17,0%
16,5%
16,1%
15,4%
14,8%
14,3%
13,2%
12,6%
12,2%
11,8%
11,6%
11,4%
11,2%
10,9%
10,6%
10,2%
9,9%
9,6%

100
18,5%
17,9%
17,4%
16,7%
15,9%
15,4%
14,0%
13,2%
12,7%
12,3%
11,9%
11,6%
11,4%
11,0%
10,6%
10,1%
9,7%
9,3%

Fonte: Zuffo (2009)
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Conforme Zuffo (2009), as equações para São
Paulo não acompanham os mesmos padrões seguidos pelos totais anuais dos três postos, então
acredita-se que a equação esteja subestimando
as precipitações para a cidade de São Paulo.

Precipitação Total Anual (mm)

Para Zuffo (2015), existem vários ciclos solares
que interferem no clima, e um deles, o ciclo de
Gleissberg, seria responsável pelo efeito climático conhecido como Efeito José, cujo período médio varia entre de 70 a 100 anos. Esse Efeito José
seria, provavelmente, responsável pelo aumento
e pela diminuição das precipitações de décadas,
tendo sido identificado o período seco de 1936 a

2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
1935

1975 e o úmido de 1976 a 2008 ~ 2010. A Fig. 2
apresenta um gráfico do Posto do IAG-USP demonstrando o efeito do aumento da precipitação
total anual em 15%, observado entre as médias
do primeiro e segundo intervalos anteriormente.
Dessa forma, esses dados pluviométricos máximos diários também poderiam sofrer a influência desses períodos. Recomendou-se que se
separassem esses períodos para estudos hidrológicos. Na Equação de Martinez e Magni (1999),
esses períodos estão misturados, e na Equação
de Zuffo (2009) utilizaram-se somente os valores
do período úmido do Efeito José.

IAG-USP
Média: 1313 mm
Média: 1545 mm

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

Ano

Figura 2 - Série histórica de precipitações do Posto Pluviométrico instalado no IAG - USP, no
município de São Paulo, no Parque do Estado. Fonte (Zuffo e Zuffo, 2016).

2 OBJETIVO
O objetivo do estudo é comparar os resultados
das máximas vazões de duração 120 min e TR
10 e 25 anos, encontradas com a utilização de
simulação hidrológica para a bacia do córrego
Tiquatira, a partir de valores de precipitação de
São Paulo obtidos com as equações de Martinez
e Magni (1999) e de Guarulhos, por Zuffo (2009).

3 METODOLOGIA
Com a utilização do software Arcmap foi possível utilizar o material fornecido pela EMPLASA, os arquivos de Modelo Digital de Superfície
(MDS) e, então, obtiveram-se as declividades ao
longo dos talvegues principais, os córregos da
Ponte Rasa e Franquinho, afluentes do córrego Tiquatira. O cadastro topográfico da região
também foi fornecido pela Prefeitura Municipal
de São Paulo (PMSP) , com conferência in loco
para maior conhecimento das margens do cór-
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rego. O tempo de concentração da bacia foi calculado pelo modelo Cinemático, para cada uma
das 3 sub-bacias. Conforme Canholi (2014), os
métodos para o cálculo do tempo de concentração estimado recomendam a soma de três parcelas, conforme a Eq. 5.
tc = tof + tsc + tcf 

(5)

Em que:
tc – tempo de concentração da sub bacia (min);
tof – tempo do escoamento superficial laminar
“overland flow” (min);
tsc – tempo do escoamento em canais rasos
“shallow concentrated flow” (min) e

tcf – tempo do escoamento em canais naturais e
artificiais “channel flow” (min).
Os resultados são apresentados na Tabela 2
Tabela 2 - tempo de concentração das sub-bacias
Sub-bacia
Franquinho
Ponte Rasa
Tiquatira

tc (minutos)
88,17
99,77
10,20

L (m)
6599
6781
3710

Área (km2)
8,04
7,45
3,77

A etapa seguinte foi o estudo de uso e ocupação
do solo, também com a utilização do Arcmap,
que possibilitou a análise por imagem de satélite
e, então, identificou-se o total de área urbanizada da bacia. A Fig. 3 ilustra a bacia do córrego
Tiquatira e sua área urbanizada.

Figura 3 - Imagem de satélite com a localização da bacia do córrego Tiquatira

O método Precipitação-vazão adotado foi o Soil
Conservation Service (SCS) desenvolvido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
A fórmula desenvolvida pelo SCS está apresentada na Eq. 6:
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Q=

(Pac - 0,2S )2
(Pac + 0,8S )

, para Pac> 0,2S 

(6)

Na qual: Q = escoamento superficial direto em
mm; P = precipitação em mm; S = retenção potencial do solo em mm.
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Como resultado para a bacia em estudo, considerados CNperm 79 e f, 86%, o CN determinado foi 95.

O valor de S depende do tipo e da ocupação de
solo, e é utilizado para calcular o parâmetro CN
(número da curva), no qual varia entre 0 e 100.
Como a bacia do córrego Tiquatira encontra-se
em área urbanizada, foi utilizada a Eq. 7.

CNw = CNperm (1 – f) + 98f	

A etapa que envolve a comparação das equações de chuva de São Paulo, de Martinez e Magni
(1999) e Guarulhos, por Zuffo (2009) é a do desenvolvimento dos Hietogramas, realizados para
os períodos de retorno (TR) de 10 e 25 anos. A
duração de chuva de 2 horas foi adotada a partir
de uma aproximação do tempo de concentração
calculado anteriormente. No presente trabalho,
os hietogramas foram desenvolvidos pelo método de Huff para bacias urbanas, considerando 1º
Quartil. A Tabela 3 apresenta a distribuição média durante um evento de chuva.

(7)

Em que:
CNw = número da curva composto;
CNperm = número da curva da área permeável conforme o tipo de solo do SCS;
f = fração da área impermeável.

Tabela 3 - Distribuição Média do Tempo de Chuva em áreas de 26 a 130 quilômetros quadrados.
% CUMULATIVA
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

1º QUARTIL
12%
25%
38%
51%
62%
69%
74%
78%
81%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
95%
96%
97%
98%

2º QUARTIL
3%
6%
10%
14%
21%
30%
40%
52%
63%
72%
78%
83%
87%
90%
92%
94%
96%
97%
98%

3º QUARTIL
2%
5%
8%
12%
14%
17%
20%
23%
27%
33%
42%
55%
69%
79%
86%
91%
94%
96%
98%

4º QUARTIL
2%
4%
7%
9%
11%
13%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
34%
40%
47%
57%
74%
88%
95%

Fonte: Huff (1990) – adaptado.

O fluxograma a seguir ilustra as etapas realizadas para a obtenção dos resultados

Equações de
chuva
Martinez e
Magni (1999)
Zuffo (2009)
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Hietogramas
Huff

Hidrogramas
SCS
HEC-HMS
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4 RESULTADOS
As tabelas referentes aos hietogramas, para
uma duração de chuva de 120 minutos e períodos de retorno de 10 e 25 anos, são apresentadas a seguir pelas Tabelas 4, 5, 6 e 7.
Tabela 4 - Hietograma para a Equação de Martinez e
Magni (1999) (TR 10 anos).
Duração (min)

Altura Acumulada (mm)

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120

8,671
18,065
27,459
36,852
44,801
49,859
53,472
56,362
58,530
60,698
62,143
63,588
65,034
66,479
67,924
68,646
69,369
70,092
70,814
72,259
Total

Altura
desacumulada (mm)
8,671
9,394
9,394
9,394
7,949
5,058
3,613
2,890
2,168
2,168
1,445
1,445
1,445
1,445
1,445
0,723
0,723
0,723
0,723
1,445
72,259

Tabela 5 - Hietograma para a Equação de Martinez e
Magni (1999) (TR 25 anos).
Duração (min)

Altura Acumulada (mm)

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120

10,208
21,268
32,327
43,386
52,744
58,699
62,952
66,355
68,907
71,459
73,161
74,862
76,564
78,265
79,966
80,817
81,668
82,518
83,369
85,071
Total

Altura
desacumulada (mm)
10,208
11,059
11,059
11,059
9,358
5,955
4,254
3,403
2,552
2,552
1,701
1,701
1,701
1,701
1,701
0,851
0,851
0,851
0,851
1,701
85,071
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Tabela 6 - Hietograma para a Equação de Zuffo (2009)
(TR 10 anos).
Duração (min)

Altura Acumulada (mm)

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120

10,254
21,362
32,470
43,578
52,978
58,959
63,231
66,649
69,213
71,776
73,485
75,194
76,903
78,612
80,321
81,175
82,030
82,884
83,739
85,448
TOTAL

Altura
desacumulada (mm)
10,254
11,108
11,108
11,108
9,399
5,981
4,272
3,418
2,563
2,563
1,709
1,709
1,709
1,709
1,709
0,854
0,854
0,854
0,854
1,709
85,448

Tabela 7 - Hietograma para a Equação de Zuffo (2009)
(TR 25 anos).
Duração (min)

Altura Acumulada (mm)

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120

11,776
24,532
37,289
50,046
60,840
67,709
72,616
76,541
79,485
82,429
84,391
86,354
88,317
90,279
92,242
93,223
94,204
95,186
96,167
98,130
Total

Altura
desacumulada (mm)
11,776
12,757
12,757
12,757
10,794
6,869
4,906
3,925
2,944
2,944
1,963
1,963
1,963
1,963
1,963
0,981
0,981
0,981
0,981
1,963
98,130

Comparando os resultados da altura acumulada para duração de 120 mm, pode-se observar,
para os períodos de retorno de 10 e 25 anos, que
a Equação de Zuffo (2009) para Guarulhos totali45

Coelho AC, Zuffo AC

zou 18% e 15%, respectivamente, a mais no total
da altura de chuva em relação à Equação de Martinez e Magni (1999), coincidindo com o mesmo
percentual de aumento das precipitações totais
anuais, no posto pluviométrico do IAG-USP, conforme mostrado anteriormente na Fig. 2.

Tabela 8 - Comparativo entre as vazões de pico.
Equação
Martinez e Magni
(1999)
São Paulo
Zuffo
(2009)
Guarulhos

Aplicado o método Soil Conservation Service
(SCS) com a utilização dos respectivos hietogramas obtidos conforme Itens 2 e 3 no software
HEC-HMS, obtiveram-se os seguintes resultados
de vazão de pico para a bacia do córrego Tiquatira, apresentados na Tabela 8.

TR (anos)
10

Vazão (m³/s)
119,4

25

142,6

10

143,3

25

166,3

Verifica-se nos Gráficos 1 e 2 o comportamento dos hidrogramas gerados pelo software
HEC-HMS, para os períodos de recorrência de
10 e 25 anos, respectivamente.

Córrego Tiquatira (TR 10 anos)
160
140

Vazão (m³/s)

120
100
80
60
40
20
0
0

100

200

300

400

500

Tempo (min)
Martinez e Magni (1999)

Zuffo (2009)

Gráfico 1 - Hidrogramas comparativos para TR 10 anos.

Córrego Tiquatira (TR 25 anos)
180
160

Vazão (m³/s)

140
120
100
80
60
40
20
0

0

100

200

300

400

500

Tempo (min)
Martinez e Magni (1999)

Zuffo (2009)

Gráfico 2 - Hidrogramas comparativos para TR 25 anos.
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5 CONCLUSÃO
Ao analisar os resultados, pode-se concluir que,
para o período de retorno de 10 anos, a vazão de
pico utilizando a equação para a cidade de Guarulhos, por Zuffo (2009), resultou em um valor de
20% maior do que a vazão resultante calculada
com a equação de São Paulo, por Martinez e Magni (1999). Nota-se também para TR 25 anos que a
vazão de pico calculada com a equação de Zuffo
(2009) foi 17% superior do que utilizando a equação de Martinez e Magni (1999). Pode-se afirmar
que, no caso da região que contempla a bacia do
córrego Tiquatira, ao utilizar a equação de Martinez
e Magni (1999), mesmo que o posto pluviográfico
de referência no qual a equação foi desenvolvida
esteja na mesma cidade, as estruturas hidráulicas
podem ser subestimadas e não comportar o volume de chuva da região, invalidando a solução proposta com a continuidade das inundações.
Torna-se, então, válido o comparativo entre diferentes equações de chuvas, desde que recomendadas pelo DAEE, a fim de não subestimar os
projetos de drenagem urbana, com o objetivo de
estar em favor da segurança. Mais estudos devem ser dedicados ao Efeito José e seus feitos nas
precipitações máximas diárias e totais anuais,
assim como sua influência nas vazões dos rios.
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Resumo
A contaminação por micropoluentes (MPs) é um desafio para a gestão de recursos hídricos, pois mesmo em
baixas concentrações tais substâncias podem causar danos a ecossistemas aquáticos e ao homem. ETEs convencionais não foram projetadas para remoção de MPs, e o aprimoramento de sistemas biológicos é atualmente discutido em todo o mundo. Estudos mostram que, em comparação com os sistemas convencionais
como Lodos Ativados, a utilização combinada de biomassa fixa e suspensa pode aumentar a remoção de MPs.
A tecnologia de reatores de leito móvel com biofilme (MBBR) tem sido empregada em sistemas híbridos, com
vistas ao aprimoramento dessas ETEs. Estudos relatam que a contribuição dos biofilmes ocorre por meio de
mecanismos distintos dos observados com a biomassa em suspensão. Esta revisão objetivou compilar informações sobre o papel das biomassas fixas e suspensas na remoção de fármacos, com foco na tecnologia
MBBR. A eficiência superior de sistemas híbridos estaria relacionada à maior diversidade de condições e de
processos biológicos de degradação, onde os dois tipos de biomassa atuariam de forma complementar.
Palavras-chave: MBBR. IFAS. UCT. Nitrogênio. Fósforo. Fármacos. biomassa suspensa.
Abstract
Contamination by micropollutants (MPs) is a challenge for the management of water resources and even in low
concentrations such substances can cause damage to aquatic ecosystems and man. Conventional WWTPs were not
designed to remove MPs and the improvement of biological systems is currently discussed worldwide. Studies show
that, compared to conventional systems such as activated sludge, the simultaneous use of fixed and suspended biomass can result in an increase in the removal of MPs. The technology of moving bed biofilm reactor (MBBR) has been
used in hybrid systems, with the purpose of improving these WWTPs. Studies report that the contribution of biofilms
occurs through mechanisms different from those observed in suspended biomass. The purpose of this review was to
compile information on the role of fixed and suspended biomass in pharmaceuticals removal, with focus on MBBR
technology. Higher efficiency of hybrid systems would be related to the greater diversity of conditions and biological
degradation processes in these systems, in which the two types of biomass would act in a complementary way.
Keywords: MBBR. IFAS. UCT. Nitrogen. Phosphorus. Pharmaceutical drugs. Suspended biomass.
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ABREVIAÇÕES
A/M
ACC
ACF
AMN
ATN
BZT
BZF
C/N
CBZ
CTM
CDI
CIT
CDM
COD
COT
COV
CPF
DBO
DCF
DIA
DPAO

Relação Alimento x Microrganismo
Aciclovir
Ácido Clofíbrico
Ácido Mefenâmico
Atenolol
Benzotriazol
Bezafibrato
Relação Carbono/Nitrogênio
Carbamazepina
Claritromicina
Codeína
Citalopram
Clindamicina
Carbono Orgânico Dissolvido
Carbono Orgânico Total
Carga Orgânica Volumétrica
Cetoprofeno
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Diclofenaco
Diazepam
Denitrifying Polyphosphate Accumulating
Organisms (Organismos Desnitrificantes
Acumuladores de Fósforo)
DQO
Demanda Química de Oxigênio
DQOs
Demanda Química de Oxigênio – fração
dissolvida
DUR
Diuron
EBPR	
Enhanced Biological Phosphorus Removal
(Remoção de Fósforo Biologicamente Assistida)
ERI
Eritromicina
ETA
Estação de Tratamento de Água
ETE
Estação de Tratamento de Efluentes

GAOs	
Glycogen-accumulating Organisms –
(Organismos Acumuladores de Glicogênio)
GFB
Genfibrozila
GRA
Genes de Resistência a Antibióticos
IBP
Ibuprofeno
IFAS	
Integrated Fixed Activated Sludge (Sistema
Integrado de Biomassa Fixa e Lodo Ativado)
LA
Lodos Ativados
MBBR	
Moving Bed Biofilm Reactor (Reator Biológico de
Leito Móvel)
MBR
Membrane Bioreactor (Bioreator com
Membrana)
MBP
4-5-metil benzotriazol
MTP
Metoprolol
NDS
Nitrificação e Desnitrificação Simultânea
NPX
Naproxeno
NT
Nitrogênio Total
OD
Oxigênio Dissolvido
PAO
Polyphosphate Accumulating Organisms –
(Organismos Acumuladores de Fósforo)
PHA
Polihidroxialcanoato
PPN
Propanolol
RFBA
Remoção de Fósforo Biologicamente Assistida
RSB
Reator Sequencial em Batelada
RTM
Roxitromicina
SDZ
Sulfadiazina
SMX
Sulfametoxazol
SSV
Sólidos Suspensos Voláteis
TDH
Tempo de Detenção Hidráulica
TMD
Tramadol
TRI
Trimetoprima
UCT
University of Cape Town
VST
Valsartam
VLF

Venlafaxine

1 INTRODUÇÃO

al., 2009; FATTA-KASSINOS et al., 2011; SHU et al.,

O estilo de vida moderno compreende o consumo

2013; STACKELBERG et al., 2007). A ocorrência de

crescente de substâncias como fármacos, defen-

tais substâncias sintéticas, estranhas ao ambiente,

sivos agrícolas, detergentes, fertilizantes, coran-

ou “xenobióticos”, vem sendo constatada em fre-

tes, tintas, conservantes e produtos de cuidados

quência cada vez maior em corpos hídricos, com

pessoais (hidratantes, xampus, desodorantes, fil-

efeitos deletérios sobre a saúde humana e o am-

tros solares), entre outros. A dificuldade na remo-

biente (STACKELBERG et al., 2007; BENOTTI et al.,

ção de muitas dessas substâncias por tecnologias

2009; MOMPELAT; LE BOT; THOMAS, 2009; HUER-

convencionais de tratamento de água e esgotos

TA-FONTELA; GALCERAN; VENTURA, 2011; VER-

representa um dos maiores desafios para o uso

LICCHI et al., 2012,2013; PADHYE et al., 2014; REN

sustentável da água com foco no reúso (COELHO et

et al 2017; PATEL et al., 2019; CUNHA et al., 2019).
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A remoção dos micropoluentes emergentes cresce em relevância quando o tema reúso da água
é salientado (zero discharge concept). Em geral,
tais substâncias têm sido detectadas em baixas
concentrações, mas mesmo assim a toxicidade
sobre organismos aquáticos (algas, microcrustáceos e peixes) tem sido relatada, além de outros impactos (CHRISTENSEN et al., 2009; GROS
et al., 2010; AL AUKIDY et al., 2012; BRODIN et
al., 2013; TEWARI et al., 2013; MARTI; VARIATZA;
BALCAZAR, 2014; PETRIE; BARDEN; KASPRZYK-HORDERN, 2014; CUNHA et al., 2017; CUNHA et
al., 2019; PATEL et al., 2019).
Além da falta de controle sobre a venda de alguns medicamentos, especialmente em países
menos desenvolvidos, diversos fármacos são
excretados pelo organismo de forma inalterada
(não metabolizados) em quantidades que podem
chegar a 80% da dose administrada ou, na forma de metabólitos que podem se transformar
novamente na substância de origem (HANSEN
et al., 2016). Tal fato, somado à baixa eficiência
na remoção de fármacos pelos sistemas convencionais de tratamento de esgotos - apontados
como a principal rota de dispersão de fármacos para o ambiente - conduz a um cenário de
descarga crescente com contaminação de corpos hídricos, inclusive aqueles utilizados para o
abastecimento (KÜMMERER 2009b; MICHAEL et
al., 2013; TEWARI et al., 2013; VERLICCHI et al.,
2012; PAÍGA et al., 2016; BEEK et al., 2016; KANAKARAJU et al., 2018).
Dentre tais micropoluentes, encontra-se uma
ampla gama de substâncias, inclusive desreguladores endócrinos (BENOTTI et al., 2009; HUERTA-FONTELA et al., 2011; MOMPELAT et al.,
2009; PADHYE et al., 2014; STACKELBERG et al.,
2007). A presença de antibióticos em ambientes
aquáticos, em especial, pode favorecer o desenvolvimento de bactérias resistentes (KÜMMERER,
2009b) e, consequentemente, a perda de eficácia dos mesmos nos tratamentos de infecções
50

(MICHAEL et al., 2013; RIZZO et al., 2015; VERLICCHI et al., 2015).
A longo prazo, o combate à contaminação ambiental por micropoluentes deve priorizar a prevenção da emissão, seja por meio do consumo
responsável ou pela substituição de substâncias
recalcitrantes por outras com função equivalente, mas que representem menor impacto ambiental, a exemplo da farmacologia benign-bydesign citada por Kümmerer (2009b), na qual os
processos de formulação de substâncias envolvem a preocupação com possíveis efeitos adversos da sua introdução no meio ambiente. A
curto-médio prazo faz-se necessária e urgente
a adoção de soluções tais como tratamentos
avançados (Fig. 1).
Buscando ampliar a regulamentação e o monitoramento de alguns micropoluentes emergentes
em ambiente aquático, que até recentemente
não eram objeto de atenção por parte dos dispositivos legais, a União Europeia, por meio da
Decisão EU 2018/840, de 5 de junho de 2018
(EU, 2018) e, por exemplo, os Estados Unidos, por
meio da Contaminant Candidate List 4 (U.S. EPA,
2016), estabeleceram listas de vigilância de diferentes substâncias, incluindo hormônios, antibióticos e anti-inflamatório não esteroidal, a
serem monitorados em água. No caso da Diretriz
da EU, são indicados métodos analíticos e limites
máximos aceitáveis de detecção para tais métodos. O Brasil não apresenta legislação específica
para monitoramento ou valores limites para fármacos e outros micropoluentes em água.
Tendo em vista a eficiência limitada dos tratamentos biológicos convencionais – dentre os
quais, os mais difundidos baseiam-se em Lodos
Ativados (LA) – quanto à remoção de diversos
compostos resistentes, inclusive micropoluentes (VERLICCHI et al., 2015), o aprimoramento
de tratamentos biológicos vem sendo explorado
como estratégia para aumentar a degradação
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 48-67 | Ed. Esp. Nov. 2021
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biológica dos micropoluentes-alvo, reduzindo ao
mínimo a necessidade de tratamentos terciários
(TORRESI et al., 2016).

dade de tratamento de ETEs já existentes, ba-

Dentre tais tratamentos biológicos alternativos,
destacam-se os Reatores Biológicos de Leito
Móvel ou Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), tecnologia que pode ser utilizada para aumentar de
forma simples e relativamente barata a capaci-

Fig. 2 apresenta um esquema genérico de MBBR

sicamente pelo fato de não necessitar de obras
nem de substituição dos tanques existentes. A
com os principais componentes, que pode ser
incorporado a sistemas convencionais de tratamento por lodos ativados, incluindo os de Remoção Biológica de Nitrogênio e Fósforo.

Figura 1 - Estratégias para reduzir a introdução de fármacos no ambiente.
Fonte: Adaptado de Kümmerer (2009b).

Figura 2 - Esquema de funcionamento do reator MBBR.

Legenda: (a) MBBR aerado, bolhas de ar movimentam as peças; (b) MBBR anóxico/anaeróbio, agitadores movimentam as peças;
(c) exemplo de peças de meios-suporte.
Fonte: Adaptado de Ødegaard (1999).
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sua superioridade na remoção de diversos fár-

2 REMOÇÃO DE CARGA ORGÂNICA E
NUTRIENTES EM MBBRS

macos, em comparação aos sistemas biológicos

2.1 Carga Orgânica

Alguns estudos com tecnologia MBBR sugerem

convencionais (CASAS et al., 2015a; FALÅS et al.,
2012; HAPESHI et al., 2013; ZUPANC et al., 2013).
A explicação é que a adição de meios-suporte a
sistemas de tratamento biológico resulta em: (i)
maior área superficial e, consequentemente; (ii)
desenvolvimento de maior quantidade de biomassa para um determinado volume, com aumento da capacidade de tratamento por volume
(ØDEGAARD, 1999); (iii) maior tempo de detenção de biomassa, que favorece o desenvolvimento de alguns microrganismos especializados em
degradar compostos resistentes, devido ao seu
desenvolvimento lento (TORRESI et al., 2016);
(iv) estratificação da comunidade microbiana e
do gradiente redox no biofilme, com a presença
de microrganismos adaptados aos compostos
facilmente degradáveis na parte mais externa
e microrganismos adaptados a compostos mais
resistentes na parte interna do biofilme (CLARA
et al., 2005; RADJENOVIĆ; PETROVIĆ; BARCELÓ,

Sistemas com biofilme fixo em geral podem
apresentar maior potencial de tratamento, devido à maior variedade funcional microbiana e
maior teor de biomassa retida por volume, seja
em condições aeróbias, anóxicas ou anaeróbias
(FALÅS et al., 2012a; ZUPANC et al., 2013; CASAS et al., 2015a; de la TORRE et al., 2015; FALÅS
et al., 2016; TORRESI et al., 2019). Tais características conferem a esses processos uma maior
capacidade volumétrica de tratamento, ou seja,
tratam o mesmo volume de afluente que os sistemas convencionais tais como LA utilizando
espaço menor (BASSIN et al., 2018). A eficiência
desses sistemas na remoção de matéria orgânica de efluentes domésticos está bem estabelecida na literatura como sendo equivalente aos
processos convencionais de LA com valores em
torno de 95% (RUSTEN, 1993; ØDEGAARD et al.
1994; METCALF E EDDY, 2003).

remoção de fármacos.

Di Trapani et al. (2010) realizaram um estudo
comparando duas plantas piloto compostas por
etapa anóxica de pré-desnitrificação (6L), seguida de etapa aeróbia (12L), um configurado
como LA convencional e outro com tecnologia
MBBR, com tanque aerado preenchido (30% do
volume) por meios suporte (Anox Kaldnes A1),
correspondendo a 150m²/m³. Os sistemas eram
alimentados com efluente municipal na Itália, e
foram mantidas idades médias do lodo iguais a
9,85 e 8,32 dias nos sistemas LA e IFAS respectivamente. Ao aplicar carga orgânica duas vezes
maior que no sistema de LA (dobrando a vazão
de entrada consequentemente reduzindo TDH
para 6h), os autores observaram que o sistema
MBBR foi capaz de manter eficiência de remoção
de DQO equivalente, e de nitrificação superior
ao sistema de LA (93% contra 88%), indicando
que sistemas MBBR são menos suscetíveis a variações de carga (algo comum em várias ETEs),
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2009; SUAREZ; LEMA; OMIL, 2010; SUÁREZ et al.,
2012; MAENG et al., 2013). Quando o tratamento biológico sozinho, mesmo com uso de reatores do tipo MBBR reconhecidamente superiores
na remoção de micropoluentes, não remove
totalmente ou em níveis satisfatórios os micropoluentes recalcitrantes ao tratamento biológico, um tratamento terciário deve ser acoplado
(HANSEN et al., 2016; ØDEGAARD, 2016; KANAKARAJU et al., 2018; OOI et al., 2018).
O objetivo da presente revisão foi compilar informações atuais e relevantes sobre sistemas
de tratamento biológico de esgotos urbanos
que utilizam diferentes tecnologias, com foco
na tecnologia de MBBR, discutir e comparar
processos que ocorrem nas diferentes configurações de reatores, com foco principalmente na

Remoção de fármacos do esgoto em reatores biológicos com biomassa fixa e suspensa: Uma revisão

sendo assim uma tecnologia adequada para otimizar tratamento de ETEs sobrecarregadas.
Os efeitos da variação de carga orgânica sobre
sistemas MBBR foram avaliados por Bassin et al.
(2016). Os autores compararam o desempenho
de dois reatores MBBR que continham meiossuporte de diferentes marcas (Kaldnes K1,
500m²/m³ e Biochips Mutag, 3000m²/m³) e
eram alimentados com esgoto sintético, possibilitando controlar as concentrações de matéria
orgânica e nitrogênio afluentes. Ao quadruplicar a carga orgânica volumétrica (de 0,8 para
3,2 kgDQO/m³.d) sob o mesmo tempo de detenção hidráulica (TDH=12h), o teor de biomassa
fixa nos meios-suporte subiu de 3,0 para 5,5 g L-1
no reator com mídias Kaldnes, enquanto no reator com mídias Mutag o teor praticamente não se
alterou (1,5 g L-1), mesmo que ambos os reatores
contivessem quantidades iguais de área superficial específica. Desta forma, no reator com mídias Kaldnes o teor de biofilme era por volta de
18g/m², contra 7g/m² das mídias Mutag. Ao aplicar o menor COV (0,8 kgDQO/m³.dia), o teor de
biomassa em suspensão (SSV) era de aproximadamente 10% do total de biomassa (fixa + suspensa) em ambos os reatores. Quando a COV foi
elevada em 4 vezes, observou-se aumento nos
teores de SSV em ambos os reatores, de modo
que no reator com mídias Kaldnes correspondia a
28% do total de biomassa no reator, contra 48%
do reator com mídias Mutag (neste último, quase
igualando ao teor de biomassa fixa). Os autores
destacam que boa parte da biomassa aderida
às mídias Kaldnes não correspondia necessariamente ao biofilme, já que devido ao formato
cilíndrico das peças ocorre o aprisionamento de
sólidos suspensos na parte mais interna das peças. Já nas mídias Mutag, os autores atribuem o
aumento de SSV ao elevado desprendimento de
biomassa fixa, causado pelo formato das peças
que favorecia o choque/atrito e consequentemente, a remoção mecânica do biofilme. Desta forma, destacaram não haver relação direta
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entre a área superficial disponível nas peças e o
teor de biomassa que são capazes de fixar, já que
os suporte Mutag apresentam área muito elevada (3000m²/m³) e ainda assim continham quantidade de biomassa fixa menor do que as peças
Kaldnes, que oferecem área de 500m²/m³.
Ao aplicar COV máximo (3,2 kgDQO/m³.dia) com
TDH = 12h, o teor de SSV chegou a 2,3 g L-1, concentração similar às que ocorrem em sistemas
convencionais de LA, resultado da produção
excessiva de biofilme e consequente desprendimento. Ao reduzir o TDH de 6h para 3h, sem
alterar as taxas de COV (3,2 kgDQO/m³.dia) e de
amônia (0,4 kgNH4+–N/m3.d), Bassin et al. (2016)
observaram produção excessiva de exopolissacarídeos, que podem afetar a sedimentabilidade
do lodo, podendo ser necessário utilizar coagulação/floculação para removê-lo (ØDEGAARD,
2010). Apesar dessas diferenças, os resultados
mostram que não houve diferença significativa
no desempenho de remoção de carga orgânica
entre os dois reatores, mesmo em condições de
cargas elevadas, apresentando redução superior a 90% durante todo o estudo. Bassin et al.
(2016) explicam que a menor eficiência específica (menor atividade por volume) da biomassa fixada nos meios-suporte Kaldnes é resultante da
menor transferência de massa que ocorre em tal
cenário, no qual o biofilme ficou tão espesso que
chegou a colmatar as peças. Dessa forma, fica
evidente que a melhor estratégia não é acumular a maior quantidade possível de biofilme, mas
otimizar sua densidade de biomassa ativa. Apesar disso, nas condições de COV elevadas e excesso de organismos heterótrofos, a nitrificação
ocorreu de forma eficiente no sistema, e os autores atribuem tal eficiência à atividade da biomassa suspensa, que neste cenário representava
quantidade equivalente ao teor de biomassa fixa.
Em resumo, as vantagens na utilização de sistemas MBBR quanto à remoção de carga orgânica
seriam: (i) maior capacidade volumétrica de tra53
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tamento, o que permite utilizar tempos de residência bastante curtos (15-90 min) (ØDEGAARD
2006); (ii) maior capacidade de absorver choques
de carga (Di TRAPANI et al. 2010); (iii) maior variedade funcional microbiana, que confere a
esses sistemas a capacidade de degradar substâncias orgânicas mais resistentes, o que será
discutido nas próximas seções.

3 REMOÇÃO DE MICROPOLUENTES POR
TRATAMENTO BIOLÓGICO
Estudos sobre a ocorrência de micropoluentes no meio aquático apontam as ETEs como
rota principal de dispersão dessas substâncias
em corpos hídricos, resultado da ineficácia das
técnicas de tratamento convencionalmente
empregadas (KÜMMERER, 2009b; MICHAEL et
al., 2013; TEWARI et al., 2013; VERLICCHI et al.,
2012). O fenômeno é reflexo do fato de que tais
ETEs não foram projetadas com o propósito de
remoção de micropoluentes, tema que adquiriu
relevância em anos mais recentes. O tratamento de esgoto convencional por LA, amplamente
utilizado em ETEs no Brasil e no mundo, mostrou-se eficaz para micropoluentes facilmente
degradáveis, tais como aciclovir (ACC), atenolol
(ATN) e ibuprofeno (IBP). Porém, LA não alcançam boa remoção para um grande número de
substâncias recalcitrantes, tais como: diclofenaco, carbamazepina, venlafaxina, entre outros
(LIANG et al., 2019). Tal ineficácia pode ser observada também em estações de tratamento
de água (ETAs), o que pode causar a exposição
de humanos a doses diárias destas substâncias,
sendo que várias delas apresentam potencial
para desregulação endócrina e carcinogenicidade (STACKELBERG et al., 2007; BENOTTI et al.,
2009; MOMPELAT et al., 2009; HUERTA-FONTELA et al., 2011; PADHYE et al., 2014; CUNHA et
al., 2017; PATEL et al., 2019).
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Diversos estudos comparativos apontam para a
superioridade de sistemas com tecnologia MBBR
sobre sistemas de LA quanto à capacidade de
degradação de diversos micropoluentes (CASAS
et al., 2015a; FALÅS et al., 2012; HAPESHI et al.,
2013; TORRESI et al., 2016; ZUPANC et al., 2013).
A utilização de meios-suporte e o consequente
crescimento de biofilme que ocorre em sistemas com tecnologia MBBR fornecem condições
favoráveis ao desenvolvimento de biomassa em
maior quantidade e diversidade do que as observadas em sistemas que utilizam apenas biomassa suspensa como os de LA convencionais,
decorrentes respectivamente da grande área
superficial disponível para desenvolvimento e
retenção de biomassa, e do gradiente redox que
se forma no biofilme (FALÅS et al., 2012b; ALVARINO et al., 2017), conferindo a sistemas híbridos
(biomassa fixa + suspensa) maior capacidade de
degradação de micropoluentes que os sistemas
de LA convencionais (ABTAHI et al., 2018; CASAS
et al., 2015a; de la TORRE et al., 2015; FALÅS et
al., 2012; FALÅS et al. 2013; HAPESHI et al., 2013;
ZUPANC et al., 2013).
Falås et al. (2012b) aventam as hipóteses de que
a maior eficiência na remoção de fármacos por
sistemas com biofilme em comparação aos LA
convencionais pode estar relacionada a dois aspectos que conferem maior biodiversidade nesse tipo de sistema: (i) maior tempo de detenção
de sólidos no meio-suporte (idade do lodo), que
favoreceria o crescimento de alguns microrganismos de desenvolvimento lento, incluindo
especializados em degradar fármacos; (ii) à estratificação da comunidade microbiana e do gradiente redox que se forma no biofilme, que devido
à maior diversidade de condições que as observada na biomassa suspensa por exemplo, fornece condições para o desenvolvimento de maior
diversidade de organismos. Quanto à primeira
hipótese (i), há diversos estudos que evidenciam
associação positiva com maiores Idades do Lodo,
como a que ocorre em sistemas com MBBR, e a
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degradação de diversos micropoluentes (CLARA et al., 2005; MAENG et al., 2013; RADJENOVIĆ et al., 2009; SUAREZ et al., 2010; SUÁREZ et
al., 2012). Já a segunda hipótese (ii), que trata da
relação entre a diversidade microbiana e o gradiente redox observado em biofilmes, também é
corroborada em trabalhos recentes.
Em estudo sobre a influência da espessura do
biofilme sobre a degradação de 22 micropoluentes, Torresi et al. (2016) observaram as seguintes
relações entre as velocidades de degradação e a
espessura do biofilme: (i) para 14 substâncias
(entre elas, trimetoprima-TRI, eritromicina-ERI,
citalopram-CIT) houve correlação positiva com
a espessura do biofilme e negativa com a taxa de
nitrificação, indicando que a degradação é realizada por organismos heterotróficos; (ii) para diclofenaco (DCF), sulfametoxazol (SMX) e outras
2 sulfonamidas, a correlação foi negativa com
relação à espessura do biofilme e positiva com
a taxa de nitrificação e a abundância da comunidade nitrificante; (iii) para outros 4 compostos
(e.g. carbamazepina-CBZ) não houve correlação
com a espessura do biofilme. Tais observações
possibilitaram relacionar a degradação de alguns compostos às atividades de organismos
nitrificantes (biofilmes finos), e de outros à atividade de heterótrofos (biofilmes espessos). Por
fim, os autores alertam para a provável subestimação das constantes de remoção observadas
em estudos anteriores que ignoraram a influên-

cia de processos sortivos durante o tratamento,
uma vez que observou elevada afinidade sortiva
de alguns fármacos, em especial os com biofilme mais espesso, tais como atenolol (ATN),
claritromicina (CTM), eritromicina (ERI), propranolol (PPN).
A contribuição de biofilmes e a vantagem de utilizar sistemas híbridos (com biomassa fixa e suspensa) para degradação de micropoluentes fica
melhor ilustrada nos resultados de estudos que
comparam a degradação dos compostos-alvo
por biomassa fixa e suspensa. Falås et al. (2012b)
realizaram ensaios em batelada (reatores de 5
L) para avaliar a degradação de 07 fármacos por
biomassa fixa (MBBR) e suspensa (LA) coletadas
em tanques aerados de sete ETEs nitrificantes
em escala real e com tecnologias diversas (com
e sem remoção de N e P), localizadas na Suécia.
Os ensaios foram iniciados em até 48h após coleta das biomassas, e a concentração inicial dos
compostos alvo foi de 100 µg L-1. Os resultados
mostraram que DCF, ácido mefenâmico (AMF)
ácido clofíbrico (ACF) tiveram remoção nula ou
muito baixa por LA, apresentando constantes
de remoção (Kbio) bem menores do que a biomassa fixa (Tabela 1). Cetoprofeno e gemfibrozil
foram degradados pelos dois tipos de biomassa,
mas a biomassa fixa apresentou maior eficiência.
Quanto a ibuprofeno (IBP) e naproxeno (NPX), os
autores observaram eficiência similar na capacidade de degradação dos dois tipos de biomassa.

Tabela 1 - Constantes de remoção por unidade de biomassa Kbio (L.gSSV-¹d-¹) em ETEs, Suécia.
Fármaco
Ibuprofeno
Naproxeno
Gemfibrozil
Cetoprofeno
Ác. Clofíbrico
Ác. Mefenâmico
Diclofenaco

Biomassa
Suspensaa
2,4 – 3,0
0,3 – 0,5
0,01 – 0,12
0,01 – 0,13
0 – 0,04
0 – 0,05
0 – 0,001

Biomassa
Suspensab
3,0 – 4,8
0,5 – 1,0
0,2 – 0,27
0,19 – 0,32
0 – 0,02
0 – 0,05
0 – 0,01

Biomassa
Suspensac
2,6 – 4,1
0,6 – 1,1
0,12 – 0,18
0,08 – 0,17
0 – 0,02
0,01 – 0,06
0 – 0,02

Biomassa
Fixad
0 – 15,5
0,9 – 1,5
1,7 – 2,1
1,6 – 3,6
0,12 – 0,17
0,29 – 0,48
0,26 – 0,38

Biomassa
Fixae
4,7
0,6 – 0,9
0,8 – 1,2
0,9 – 1,2
0,05 – 0,11
0,08 – 0,41
0,06 – 0,25

Biomassa
Fixaf
5,3
0,7 – 1,2
1 – 1,1
1,2 – 2,3
0,09 – 0,14
0,14 – 0,44
0,09 – 0,23

Biomassa
Fixag
2,2 – 3,4
0,1 – 0,2
0,6 – 1,1
1,2 – 1,8
0,06 – 0,13
0,17 – 0,44
0,13 – 0,37

a
= Lodo da ETE de Källby; b = Lodo da ETE de Klagshamn; c = Lodo da ETE Öresundsverket; d = Meios suporte da ETE de Klippan; e = Meios suporte da ETE de
Nyköping 1; f = Meios suporte da ETE de Nyköping 2; g = Meios suporte da ETE de Saleboda.

Fonte: Adaptado de Falås et al. (2012b).

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 48-67 | Ed. Esp. Nov. 2021

55

Silva ASA, Cunha DL, Marques M

Ao verificar a relação entre organismos autótrofos e
a degradação dos compostos alvo, observaram que
a remoção de apenas 3 dos 7 compostos (cetoprofeno, ácidos. mefenâmico e clofíbrico) apresentaram
correlação positiva com a capacidade de nitrificação das biomassas, mais especificamente das biomassas fixas, ainda que essas tenham apresentado
menor capacidade de nitrificação que as biomassas
suspensas(0,4 a 3,1 mg NOx.g-1.dia-1 contra 4,1 a 7,1
mg NOx.g-1.dia-1 das biomassas suspensas). Os autores concluem que a contribuição dos organismos
nitrificantes para a degradação desses compostos é
negligenciável, de modo que sua remoção não está
relacionada com organismos que oxidam amônia
ou de nitrito, e sim a uma comunidade heterotrófica
mais complexa presentes nos biofilmes.
Falås et al. (2013) compararam as capacidades de
degradação de 20 fármacos por biomassa coletados em diferentes compartimentos da ETE de Bad
Ragaz (Suíça). Os autores realizaram ensaios em
batelada com 03 reatores de 10 L contendo biomassa coletada em 03 compartimentos da ETE que
são ligados em série e possuem a seguinte configuração : Anóxico (OD < 0,05 mg L-1) com biomassa

suspensa; Aeróbio (OD = 1,0 mg L-1) com biomassa suspensa; e Aeróbio (OD = 3,5 – 6 mg L-1) com
biomassa fixa e suspensa (IFAS). A proporção volumétrica dos reatores é de 1:5:3 respectivamente,
com recirculação de lodo do sedimentador final
para o reator Anóxico = 70% da vazão de entrada. Características do afluente: C/N = 15; DQOt =
600 mg L-1; NT = 40 mg L-1; Idade do Lodo de 3-4 dias;
TDH = 12h. A concentração inicial dos compostos
alvo foi de 200 ng L-1. A Tabela 2 apresenta os valores das constantes de remoção biológica por tipo
de biomassa; de forma resumida, os resultados
foram os seguintes: (i) DCF e TRI foram rapidamente degradados pela biomassa fixa, enquanto
a remoção por biomassa suspensa foi pouco significativa; (ii) Cetoprofeno (CPF), Ácido Mefenâmico (AMN) e Valsartam (VST) foram degradados
mais rapidamente pela biomassa fixa, enquanto Metoprolol (MTP) e 4-5-metilbenzotriazol
(MBT) foram degradados mais rapidamente pela
biomassa suspensa; e (iii) benzotriazol (BZT)
foi removido praticamente apenas pelo lodo óxico, indicando que a degradação de alguns fármacos pode estar associada principalmente à
biomassa suspensa.

Tabela 2 - Constantes de remoção por unidade de biomassa - Kbio (L.gSSV-¹.d-¹). Maiores valores destacados em negrito.
Fármaco
Levetiracetam
Bezafibrato
N4-acetilsulfametoxazol
Atenolol
Claritromicina
Valsartan
Ácido mefenâmico
Cetoprofeno
Metoprolol
4-/5-Metilbenzotriazol
Benzotriazol
Trimetoprima
Diclofenaco
Venlafaxina
Gabapentina
Hidroclorotiazide
Fenazona
Primidona
Carbamazepina

Biomassa
Suspensa Anóxica
2,8-8,7
1,4-1,5
1,1-1,3
0,70-0,83
0,18-0,46
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Biomassa
Suspensa Aeróbia
4,8-6,5
2,3-2,9
1,1-1,4
0,67-0,90
0,18-0,29
1,8-2,2
0,9-1,1
0,34-0,57
0,69-0,76
0,19-0,38
0,41-0,44
0,3
0,1
0,15-0,20
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

Biomassa
Fixa Aeróbia
11,3
5,2-6,0
0,7-1,6
0,53-0,67
0,2
4,8-9,9
3,9-5,3
13,4
0,25-0,31
0,05-0,23
0,1
1,0-3,3
1,3-1,7
0,1
0,12-0,18
0,1
0,1
0,1
0,1

Fonte: Adaptado de Falås et al. (2013).

56

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 48-67 | Ed. Esp. Nov. 2021

Remoção de fármacos do esgoto em reatores biológicos com biomassa fixa e suspensa: Uma revisão

Casas et al. (2015b) utilizaram um sistema híbrido com biomassa fixa suspensa, em escala
de bancada, tratando efluente do Hospital da
Universidade de Ahrus (Dinamarca): DQO = 90 –
510 mg L-1; NH4+-N = 38 – 70 mg L-1. O sistema
era composto por 04 reatores aeróbios com proporção volumétrica de 1:1:1:1 (3L cada), com TDH
= 3h cada, ordenados na seguinte sequência: 1º)
biomassa suspensa; 2º) biomassa fixa + suspensa;
3º) biomassa fixa + suspensa; 4º) biomassa fixa.
A Idade do Lodo (biomassa suspensa) foi mantida em 120 dias, com taxa de recirculação de lodo
(do 3º para o 1º tanque) de 100% em relação à
vazão de entrada do sistema. Foram avaliados
23 compostos com concentrações iniciais entre
aprox. 5 µg L-1 e 100 µg L-1. Os autores ressaltam
que o sistema utilizado no estudo é projetado
para cargas elevadas, de modo que a biomassa
suspensa deve ter idade curta e remover principalmente DBO, conferindo baixa capacidade de
nitrificação. Essa função fica a cargo da biomassa
fixa, que por não sofrer washout consegue atingir
idades maiores, permitindo o desenvolvimento de

maior densidade de organismos de crescimento
lento como os nitrificantes. A nitrificação alcançou 80-90% já no primeiro reator (biomassa suspensa), e foi completa no segundo reator (fixa +
suspensa), demonstrando a alta capacidade de
nitrificação do lodo, levando à conclusão de que
o sistema recebeu carga muito baixa e provavelmente poderia tratar uma carga maior de amônia.
A Tabela 3 apresenta os resultados das constantes
de degradação para as biomassas de cada reator
do sistema.
A recalcitrância da CBZ a tratamentos biológicos
é frequentemente reportada. Entretanto, neste
e em outro estudo com reatores MBBR em série
(Casas et al., 2015a) foi possível observar remoção de CBZ, mais especificamente nos últimos
reatores desses sistemas de múltiplas câmaras.
A importância da contribuição dos biofilmes para
degradação fica evidente ao se observar que, para
14 dos 23 compostos estudados, as constantes de
degradação (Kbio) foram maiores no reator contendo apenas biomassa fixa.

Tabela 3 - Constantes de remoção por unidade de biomassa - Kbio (L.gSSV-¹.d-¹).
Fármaco
Acetil-sulfadiazina
Atenolol
Carbamazepina
Claritromicina
Citalopram
Clindamicina
Ácido diatrizóico
Diclofenaco
Eritromicina
Iohexol
Iomeprol
Iopamidol
Ioprometo
Metoprolol
Fenanzona
Propranolol
Sotalol
Sulfadiazina
Sulfametizol
Sulfametoxazol
Trimetoprima
Tramadol
Venlafaxina

Biomassa
Suspensa
4,77 × 10−1
3,66 × 10−1
5,03 × 10−3
2,92 × 10−2
5,32 × 10−3
1,62 × 10−2
1,48 × 10−3
2,14 × 10−3
1,05 × 10−2
7,68 × 10−2
4,73 × 10−2
6,51 × 10−2
3,73 × 10−3
1,29 × 10−2
5,62 × 10−3
7,89 × 10−3
7,34 × 10−3
1,18 × 10−2
9,78 × 10−3
9,99 × 10−3
7,68 × 10−3
5,62 × 10−3
2,52 × 10−3

B. Fixa +
Suspensa
1,41 × 10−1
1,23 × 10−1
3,28 × 10−3
1,38 × 10−2
2,72 × 10−3
8,69 × 10−3
9,14 × 10−4
1,97 × 10−3
5,22 × 10−3
3,55 × 10−2
2,42 × 10−2
3,24 × 10−2
1,43 × 10−3
6,64 × 10−3
3,08 × 10−3
4,08 × 10−3
3,99 × 10−3
6,16 × 10−3
6,14 × 10−3
5,75 × 10−3
5,39 × 10−3
3,08 × 10−3
1,25 × 10−3

B. Fixa +
Suspensa
2,01 × 10−1
1,88 × 10−1
4,81 × 10−3
2,10 × 10−2
3,87 × 10−3
8,80 × 10−3
1,42 × 10−3
3,39 × 10−3
8,47 × 10−3
5,03 × 10−2
3,33 × 10−2
4,39 × 10−2
1,92 × 10−3
9,67 × 10−3
4,59 × 10−3
5,66 × 10−3
5,59 × 10−3
7,14 × 10−3
1,00 × 10−2
7,62 × 10−3
7,70 × 10−3
4,59 × 10−3
1,96 × 10−3

Biomassa
Fixa
1,09 × 10−2
4,99 × 10−2
1,62 × 10−2
3,45 × 10−2
2,06 × 10−2
1,80 × 10−2
5,20 × 10−3
3,34 × 10−3
2,01 × 10−2
1,24 × 10−2
1,08 × 10−2
2,14 × 10−2
6,68 × 10−3
9,57 × 10−3
5,86 × 10−3
2,07 × 10−2
9,72 × 10−3
1,36 × 10−3
8,61 × 10−3
3,60 × 10−3
1,12 × 10−2
5,86 × 10−3
6,23 × 10−3

Fonte: Adaptado de Casas et al. (2015b).
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concentrações iniciais foram: DCF (0,5 μg L-1);

Abtahi et al. (2018) avaliaram a remoção de 4
compostos por biomassa fixa e suspensa óxicas
em diferentes TDH (4, 6, 8 e 10 h) e carga orgânica (0,77 a 1,93 g DQO d-1) em escala de bancada
(02 reatores idênticos de 3,1 L em paralelo) alimentados de forma contínua utilizando efluente
de tratamento secundário (DQO = 100 mg L-1; NT
= 10 mg L-1, C/N entre 1 e 5), em condições óxicas
(OD = 4 a 5 mg L-1). Os compostos e respectivas

Naproxeno (2,5 μg L-1); 17β-estradiol (1,0 μg L-1);
e 4n-nonilfenol (7,0 μg L-1). A Tabela 4 mostra as
constantes de remoção por unidade de biomassa
e os percentuais de remoção dos compostos por
tipo de biomassa e TDH. A Fig. 3 ilustra o abatimento de micropoluentes e DQO sob diferentes
cargas orgânicas.

Tabela 4 - Constantes de remoção por unidade de biomassa Kbio (L gSSV-¹ d-¹) e percentuais de remoção dos
compostos por tipo de biomassa e TDH.
TDH (h)
Naproxeno
Diclofenaco
17β-Estradiol
4n-Nonilfenol

Biomassa Suspensa

Biomassa Fixa

4h
3,23 ± 0,37
34%
1,79 ± 0,57
22-23%
3,44 ± 0,49
36%

6h
1,90 ± 0,04
33-34%
1,08 ± 0,49
21%
2,12 ± 0,57
34-36%

8h
1,69 ± 0,11
33-36%
0,94 ± 0,15
23-24%
1,02 ± 0,15
27-28%

10 h
1,35 ± 0,30
35-36%
0,89 ± 0,04
28-29%
0,95 ± 0,19
30%

-

-

-

-

4h
6h
8h
6,79 ± 0,33
3,06 ± 0,18
1,78 ± 0,13
52%
40-42%
30-35%
8,09 ± 0,84
3,89 ± 0,87
1,83 ± 0,25
55%
43-45%
35%
2,36 ± 0,85
2,03 ± 0,60
3,85 ± 0,83
29%
30-32%
50%
1163,20 ± 23,45 809,89 ± 15,17 659,27 ± 66,02
99%
99%
99%

10 h
0,76 ± 0,21
18%
0,77 ± 0,16
18%
6,10 ± 1,39
62-63%
587,21 ± 5,85
99%

Fonte: Adaptado de Abtahi et al. (2018).

Figura 3 - Abatimento de micropoluentes e DQO sob diferentes cargas orgânicas: (a) Contribuição da biomassa fixa
(biofilme); e (b) Contribuição da biomassa suspensa.
Fonte: Adaptado de Abtahi et al. (2018).

À medida que a carga orgânica foi aumentada,
observou-se aumento da contribuição do biofilme na remoção total de DCF e naproxeno. Tal
fato está em concordância com a tendência de
queda de Kbio quando se aumenta o TDH. Para

o naproxeno, por exemplo, o Kbio do biofilme
caiu de 6,79 para 0,76 L/gSSV.d quando TDH foi
aumentado de 4 para 10h (Tabela 4). Para esses
compostos, os autores explicam que em TDHs
mais baixos havia maior quantidade de substra-
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to disponível, favorecendo o cometabolismo dos
compostos alvo. Nesse mecanismo degradação,
maior concentração de substrato resulta em
maiores taxas de degradação de MPs, de modo
que os MPs não são usados como substrato para
crescimento, mas são biotransformados por
reações paralelas catalisadas por enzimas não
específicas ou cofatores produzidos durante a
conversão microbiológica do substrato. Apesar
de não ter a eficiência de remoção afetada pela
disponibilidade de substrato, os autores sugerem que a degradação de 4n-nonilfenol também
ocorre por cometabolismo, uma vez que os valores de Kbio foram maiores quanto maior a quantidade de substrato disponível. Por outro lado,
para o 17β-estradiol o aumento do TDH de 4
para 10h e a redução da carga orgânica resultaram em aumento do Kbio do biofilme (de 2,4 para
6,1 L.gSSV-1.d-1), resultando em crescimento na
remoção (de 24 para 64%). Os autores explicam
que para alguns compostos a presença de concentrações muito altas de substrato pode desacelerar as taxas de degradação biológica devido
à inibição competitiva, como a competição entre
o substrato e o composto-alvo por sítios não específicos em enzimas.
Os autores observaram que o biofilme removeu 2
vezes mais DCF do que a biomassa suspensa (54
versus 23%), e 20% mais naproxeno. A contribuição da biomassa suspensa não foi influenciada
pela variação na COV, e não se observaram diferenças significativas no Kbio da biomassa suspensa para todos os MPs nos diferentes TDHs.
Outros estudos indicam maior eficiência de sistemas híbridos na degradação de micropoluentes, tais como De la Torre et al. (2015), que avaliaram a remoção de 17 fármacos e 22 outros
micropoluentes em sistemas MBR, MBBR+MBR,
MBBR+LA+MBR e LA convencional. Os autores observaram maior eficiência do sistema que
combinou biomassa fixa e suspensa (MBR+MBBR+LA), com remoção média de 72% dos miRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 48-67 | Ed. Esp. Nov. 2021

cropoluentes em comparação aos 64% alcançados com o segundo mais eficiente (MBR), o que
foi atribuído à maior variedade de condições
(anaeróbia/anóxica/aeróbia) do sistema híbrido,
e também à maior idade do lodo e desenvolvimento de organismos especializados.
Em um estudo com efluente hospitalar, Casas et
al. (2015a) destacam a superioridade do sistema
MBBR sobre LA quanto à remoção de contrastes de raio-X em comparação aos resultados de
outros estudos que utilizaram MBR para tratar o
mesmo tipo de efluente (KOVALOVA et al., 2012;
NIELSEN et al., 2013). Em estudo com reatores
MBBR aerados de bancada (sem LA), Torresi et
al. (2016) alcançaram taxas de transformação de
atenolol e propranolol superiores às observadas
em outros estudos com LA e MBBR. Entretanto, é
importante destacar que alguns micropoluentes
ainda podem resistir a tratamentos biológicos
avançados como MBBR e similares. Onesios; Yu;
Bouwer (2009) observam que DCF é uma substância controversa, difícil de degradar em sistemas biológicos. Dentre os quatro analgésicos
analisados no tratamento de esgoto hospitalar
usando MBBR, Casas et al. (2015a) observaram
rápida remoção de IBP, enquanto os outros 3
analgésicos, incluindo DCF, tiveram remoção inferior a 20%. Casas et al. (2015a,b) observaram
remoção de 10% de CBZ, que apesar de baixa
pode ser considerada um sucesso, já que outros
estudos mostram completa recalcitrância de CBZ
em ETEs municipais do tipo LA e no tratamento
de efluente hospitalar (FALÅS et al., 2013; KOVALOVA et al.; 2012; NIELSEN et al., 2013; ONESIOS
et al., 2009).
Em estudo utilizando MBBR aerado como póstratamento a um sistema de LA, Falås et al.
(2016) observaram que o MBBR complementou
de forma significativa a remoção de diversos micropoluentes não removidos pelo LA (DCF, DUR,
MTP, CDI, ATN e TRI), o que foi atribuído à atividade de organismos heterotróficos, uma vez que
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a concentração de amônia no afluente desta unidade era ≤ 0,2 mg L-1.
Em estudo que avaliou a influência de condições
redox sobre a remoção de micropoluentes durante
a remoção biológica de fósforo em reatores MBBR
sequenciais em batelada (RSB-MBBR), Torresi et
al. (2019) observaram que, em condições aeróbias, a remoção de BZT, CBZ, DCF e CTP foi maior
quando a concentração inicial de fósforo era
maior (PO4-P de 30 mg L-1 ao invés de 8 mg L-1) e
que só ocorreu enquanto havia fósforo disponível,
o que indica ocorrência de cometabolismo desses
compostos pela comunidade microbiana acumuladora de fósforo (PAO).
Kanaujiya et al. (2019) sugerem o aperfeiçoamento de sistemas de tratamento biológico convencionais para sistemas com novos reatores,
tais como MBR e sistemas com condições mais
diversificadas (MBBR, IFAS, UCT). Tais tecnologias
geralmente apresentam maior eficiência do que
sistemas de tratamento convencional para remoção de nutrientes e micropoluentes. Os autores citam a necessidade de melhor entendimento
e elucidação dos mecanismos de biodegradação
dos micropoluentes nesses sistemas para melhor
aplicação dos processos. Ressalta-se que a engenharia metabólica e genética pode proporcionar melhor entendimento e aumentar a eficiência do tratamento de micropoluentes em águas
residuais utilizando estes sistemas (SUÁREZ et
al., 2012; BASSIN, DEZOTTI, ROSADO, 2018).
3.1 Fatores que influenciam a remoção de
fármacos em tratamentos biológicos

carga e/ou toxicidade (CLARA et al., 2005; MAENG
et al., 2013; RADJENOVIĆ et al., 2009; SUAREZ et
al., 2010; SUÁREZ et al., 2012). Outros autores associam a maior remoção a organismos nitrificantes
de crescimento lento (MIÈGE, 2009; GOBEL, 2007;
CLARA et al., 2005). Alvarino et al. (2016), por
exemplo, observaram correlação entre a atividade
de nitrificação e a remoção de IBP, estrona e estradiol. Já Achermann et al. (2018), ao comparar a remoção de fármacos entre reatores com diferentes
idades do lodo, observaram acréscimo na remoção
de micropoluentes quando se eleva a idade do lodo
de 1 até 7 dias; porém a introdução de inibidores
de nitrificação não afetou de forma significativa a
remoção de diversos compostos, sugerindo que o
mecanismo principal de degradação para diversos
compostos não envolve bactérias nitrificantes. Por
outro lado, Falås et al. (2016), em estudo com 15
reatores sob diferentes condições (aeróbio, anóxico
e anaeróbio), mostraram que não houve aumento
significativo nas taxas de degradação de diversas
substâncias com idades do lodo superiores a 25
dias e lembram que Clara et al. (2005) apontam o
tempo de 10 dias como sendo valor crítico de idade
do lodo para remoção de micropoluentes.

3.1.2 Razão alimento/microrganismo (A/M)
De la Torre et al. (2015) observaram que a remoção
de CBZ, conhecido fármaco recalcitrante, foi superior a 80% em um sistema híbrido IFAS-MBR operado com elevada idade do lodo (20 dias) e razões
baixas de A/M, que induziriam os microrganismos
a consumirem os compostos recalcitrantes.

Diversos estudos evidenciam associação positiva
entre maior idade do lodo e a degradação de micropoluentes, resultante do desenvolvimento de
comunidades microbianas mais diversificadas e
especializadas e mais adaptadas a distúrbios de

Ao comparar a degradação de fármacos em um
sistema compartimentado composto por três etapas (lodo anóxico + lodo óxico + MBBR óxico) Falås
et al. (2013) observaram grande superioridade na
remoção de DCF e TRI no último compartimento,
e explicam que o reator MBBR foi alimentado com
a maior proporção de substâncias recalcitrantes,
uma vez que substâncias facilmente degradáveis
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foram consumidas nas duas etapas anteriores, e
que tais condições (de menor competição) favoreceriam o desenvolvimento de microrganismos
capazes de degradar DCF e TRI. Resultados similares foram observados por outros autores, para
os quais a remoção de TRI só ocorreu de forma
significativa na segunda etapa de sistemas de LA
(BATT et al., 2006; GÖBEL et al., 2007).
Em estudo com efluente hospitalar, Casas et al.
(2015a,b) observaram que a eficiência da remoção de diversos fármacos (CBZ, CIT, ERI, MTP,
TMD, TRI e VLF) por grama de biomassa era maior
nos últimos estágios de sistemas MBBR e híbrido
compartimentado, respectivamente. Os autores atribuem esse efeito ao desenvolvimento de
comunidades adaptadas especificamente para
esses micropoluentes nas últimas etapas do tratamento, onde a maior parte da COD já foi removida. Deste modo, observaram maior remoção de
macrólidos (antibióticos de amplo espectro) em
comparação a outro estudo com o mesmo tipo de
efluente, porém utilizando MBR (KOVALOVA et al.
2012). No estudo utilizando três reatores MBBR
aerados em série, Casas et al. (2015a) observaram
ainda que a remoção de COD, DQO e a nitrificação
ocorreram principalmente no primeiro reator, enquanto menos da metade da nitrificação ocorreu
no segundo reator. A maior redução de DQO resultou em maior quantidade de biomassa no reator 1
em relação aos 2 e 3. Entretanto, enquanto a concentração de biomassa foi decrescente no sistema
de 3 câmaras (6:3:1 g L-1 ou g m-²), observou-se
que a atividade específica (Kbio) de degradação
de alguns fármacos foi crescente. Como o último
reator mostrou reter a biomassa mais eficiente na
remoção de substâncias recalcitrantes, os autores
sugerem que projetos futuros devam considerar
a retenção de maior quantidade de biomassa ou
área superficial para maximizar a remoção dos
compostos mais recalcitrantes.

de expressão enzimática que favoreceriam a degradação de micropoluentes resistentes (MAENG
et al., 2013; POLESEL et al., 2016; VUONO et al.,
2015; ACHERMANN et al, 2018) além de resultar
em maior diversidade funcional neste sentido
(JOHNSON et al., 2015; TORRESI et al., 2016).

3.1.3 Condições Redox
Em geral, a maior parte dos micropoluentes é removida em condições aeróbias (ALVARINO et al.,
2018). Burke et al. (2014) também observaram
tal fenômeno com a maioria das substâncias estudadas, porém para três antibióticos macrólidos
(roxitromicina-RTM, claritromicina-CTM e clindamicina-CDM) a remoção ocorreu apenas em
condições anóxicas. Torresi et al. (2017a; 2019)
observaram que a degradação da CBZ pode
ocorrer em algum grau em etapas de pós-desnitrificação (anóxicas), evidenciando a vantagem
de utilizar também etapas de tratamento com
pouco oxigênio, já que se trata de uma substância bastante resistente a tratamentos aeróbios
(FALÅS et al. 2013; NIELSEN et al. 2013).

Baixa disponibilidade de nutrientes em elevada
idade do lodo causariam mudanças nos padrões

Em extensa revisão, Alvarino et al. (2018) destacam as diferenças na susceptibilidade à degradação biológica aeróbia e anaeróbia de compostos,
em função da presença de diferentes grupos funcionais em suas estruturas. Segundo os autores,
em condições anaeróbias são mais resistentes os
compostos com estruturas cíclicas, heterocíclicas que contenham halógenos, aminas, amidas,
a exemplo da progesterona, DCF, CBZ e DIA; e são
biodegradáveis compostos com grupos hidroxila,
grupos removedores de elétrons (electron-withdrawing), hidrocarbonetos alifáticos saturados e
pirimidinas substituídas. Em condições aeróbias
são mais resistentes os compostos com grupos
clorados, anéis aromáticos heterocíclicos com N
(CBZ) e estruturas policíclicas aromáticas (CBZ);
e são degradáveis os hidrocarbonetos alifáticos
saturados, éteres aromáticos, aril-éter (TRI) e
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grupos doadores e elétrons como aminas (SMX)
e hidroxilas (IBP). Müller et al. (2013) estudaram
a degradação biológica aeróbia de SMX e observaram que o metabólito resultante predominante foi o 3-amino-5-metil-isoxazol, consequência
da degradação do grupo amina.
A importância de etapas anaeróbias fica evidente ao comparar os resultados obtidos por
Achermann et al. (2018), que observaram baixa
remoção de sulfonamidas no tratamento aeróbio
em diferentes idades do lodo, com os resultados
obtidos por Monsalvo et al. (2014), Alvarino et al.
(2017) e Arias et al. (2018), em que foi possível
degradar em condições anaeróbias SMX, DCF e
TRI, recalcitrantes ao tratamento aeróbio. Falås
et al. (2016) ressaltam que compostos como DCF
e TRI necessitam de etapa anaeróbia para serem
degradados, e que é possível alcançar remoção
significativa (>60%) de compostos recalcitrantes a processos aeróbios (ATN, CDI, CTM, TMD,
TRI, VLF), seja antes ou depois da etapa aerada.
Völker et al. (2017) mostraram que, além de ser
possível aumentar a remoção de compostos recalcitrantes (DCF, TMD, VLF), a combinação de
etapa anaeróbia ao tratamento aeróbio resultou
na redução significativa da toxicidade não-específica em efluente municipal.
Falås et al. (2016) ressaltam que não existe consenso quanto aos principais fatores que regem a
remoção biológica de micropoluentes em ETEs, o
que pode ser atribuído à falta de conhecimento
sobre parâmetros críticos ou ao fato de que não
seja possível explicar, por meio de parâmetros de
forma individual, a degradação de diferentes micropoluentes em meios tão diversos quanto sistemas de tratamento biológicos.

meno observado tanto no tratamento de esgoto
municipal (ONESIOS; YU; BOUWER, 2009; FALÅS
et al. 2012a; FALÅS et al. 2016) como hospitalar
(CASAS et al. 2015a; KOVALOVA et al. 2012), que
pode dificultar a compreensão da dinâmica de remoção de alguns compostos. Casas et al. (2015a)
observaram aumento na concentração de SMX
em sistema constituído de 3 reatores MBBR em
série usado para tratar efluente hospitalar. Os
autores explicam que, ao serem metabolizadas,
tais substâncias podem ser conjugadas via sulfatação, acetilação e glucuronidação, que ajudam
a aumentar a solubilidade e facilitar a excreção.
O conjugado sofre desconjugação, uma vez excretado, ou durante o transporte pelo esgoto, ou
durante o tratamento do esgoto, por ação de enzimas bacterianas, liberando novamente a substância-mãe. A desconjugação seria a explicação
para os resultados de remoção do fármaco CIT,
que, diferentemente do SMX, não apresentou variação na concentração ao longo do sistema de
tratamento, indicando que para tal substância as
taxas de degradação e de desconjugação podem
ter sido aproximadamente iguais em todas as
etapas do tratamento. Resultados similares foram obtidos por Casas et al. (2015b) ao avaliarem
a remoção de fármacos de efluente hospitalar
por um sistema híbrido MBBR+LA de 4 reatores.
A formação de SMX durante o tratamento a partir da desconjugação do acetilsulfametoxazol já
foi observada em outros estudos com efluentes
hospitalares e em ETEs municipais (KOVALOVA et
al. 2012; ONESIOS et al. 2009).

A “remoção negativa” de fármacos durante o
tratamento biológico de efluentes é um fenô-

Falås et al. (2013) alegam não ser possível calcular a constante de remoção de SMX, cuja concentração sofreu influência tanto da degradação
biológica do SMX como da geração contínua de
SMX a partir do metabólito N4-acetil-sulfametoxazol, que por sua vez apresentou constantes
de remoção (por unidade de biomassa) quase
idênticas nos três reatores de um sistema híbrido MBBR+LA. Ainda sobre o monitoramento dos
conjugados, Casas et al. (2015b) encontraram
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dificuldades para realizar o balanço de massa
de sulfadiazina (SDZ), mesmo tendo monitorado
seu principal conjugado, a acetil-sulfadiazina; os
autores sugerem a provável presença de outros
conjugados, que também podem se transformar
no composto-mãe.
Outro aspecto que deve ser observado nos processos biológicos de remoção de fármacos é o
decaimento da concentração no meio líquido
causado pela transferência das substâncias
para o meio sólido, o que pode ocorrer de duas
formas (SIPMA et al., 2010; VERLICCHI et al.,
2013): (i) via absorção, devido às interações hidrofóbicas entre grupos alifáticos ou aromáticos dos compostos com as membranas lipofílicas das células dos microrganismos e as frações
lipídicas do lodo e (ii) por adsorção, devido às
interações eletrostáticas entre os grupos funcionais carregados positivamente nas substâncias (e.g. ERI) e as superfícies carregadas negativamente nos microrganismos.
Uma estratégia que vem sendo estudada recentemente com objetivo de aumentar a eficiência
da remoção biológica de micropoluentes é o
efeito de cometabolismo com diferentes nutrientes. Em estudo utilizando MBBR como polimento de tratamento secundário, Tang et al.
(2017) observaram que a adição de ácido húmico
resultou em grande aumento na remoção de metoprolol e iopromida, indicando degradação por
cometabolismo. Liang et al. (2019) avaliaram o
efeito de cometabolismo pela adição de acetato
no efluente a ser tratado em MBBR na remoção
de 26 fármacos. Os resultados evidenciaram que
a adição de acetato proporcionou maior degradação de venlafaxina, tramadol e ciprofloxacina
com aumento da constante cinética de reação
(k) em 133%, 212% e 55%, respectivamente. Por
outro lado, a presença de acetato causou efeito
negativo na remoção de IBP e DCF. Verificou-se
ainda que as outras substâncias avaliadas não
sofreram influência da dosagem de acetato utiliRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 48-67 | Ed. Esp. Nov. 2021

zada, o que sugeriu que o acetato induziu pequeno efeito na remoção da maior parte dos fármacos avaliados.
Torresi et al. (2019) investigaram o efeito de cometabolismo pela adição de fósforo em efluente sintético, utilizando um sistema MBBR com
três estágios: anóxico, aeróbio e anaeróbio, na
remoção de dois oxidantes benzotriazol (BZT)
e 5-metil-1H-benzotriazol (5-metil-1H-BZT) e
sete fármacos a saber: DCF, CBZ, IBP, CET, genfibrozila (GFB), bezafibrato (BZF) e ácido clofíbrico
(ACF). Os autores observaram que em condições
aeróbias ocorreu maior remoção da maioria dos
micropoluentes em presença da maior concentração de fósforo (30 mg L-1), sobretudo o fármaco CBZ (66% de remoção), sustância de difícil
remoção por tratamento biológico. Dessa forma,
os autores sugerem atividade cometabólica da
comunidade microbiana enriquecida com organismos acumuladores de fósforo.
A aplicação de nanomateriais para melhorar a
eficiência do tratamento de sistemas de tratamento biológico é uma área de pesquisa que
vem sendo explorada, alcançando resultados expressivos (WANG; ZHOU; ZHAO, 2018; SU et al.,
2019). Entretanto, tal abordagem encontra-se
em nível inicial de desenvolvimento (KANAUJIYA
et al., 2019).

4 CONCLUSÃO
A presente revisão fortalece a hipótese de que,
para degradar micropoluentes persistentes, sistemas biológicos de tratamento devem apresentar as mais variadas condições redox (anaeróbia,
anóxica e aeróbia) em tanques separados, com
o objetivo de promover uma maior diversidade
microbiana e, consequentemente, um espectro
enzimático mais amplo, além de servir à remoção superior de N e P. As comunidades microbianas fixas e suspensas devido à diversidade
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podem exercer funções complementares; pouca
informação existe atualmente sobre tais diferenças. A diversidade superior com consequente
aumento na eficiência dos sistemas é reforçada
ao utilizarem-se sistemas híbridos (biomassa
fixa + suspensa) com tempo de detenção de sólidos suficientemente longo (ex: 10 dias), além da
presença de tanques com baixa razão A/M, com
objetivo de estimular o desenvolvimento de organismos de crescimento lento, especializados
na degradação de substâncias mais recalcitrantes. Outra vantagem dos sistemas híbridos é a
resistência a variações de carga, dada a relação
de compensação que existe entre as biomassas
fixa e suspensas quanto à remoção de nutrientes. Apesar dessa compensação, a retenção de
maiores quantidades de matéria orgânica nos
meios-suporte não resulta necessariamente em
aumento da eficiência do tratamento, já que o
excesso pode causar prejuízo à transferência de
massa. Outra conclusão que a revisão ressalta:
é importante escolher o meio suporte mais adequado para cada projeto ou tanque, no caso de
sistemas compartimentados.
Recomenda-se o aperfeiçoamento de sistemas
de tratamento biológico convencionais para sistemas com novos reatores, tais como MBR e sistemas com condições mais diversificadas (MBBR,
IFAS, UCT), tendo em vista as observações de que
essas tecnologias geralmente apresentam maior
eficiência do que sistemas de tratamento convencional para remoção de nutrientes e micropoluentes de esgotos. Um melhor entendimento
acerca dos mecanismos de biodegradação dos
micropoluentes em tais sistemas, além do desenvolvimento de engenharia metabólica e genética, permitirá aumentar a eficiência do tratamento de águas residuais.
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Resumo
Devido ao panorama deficiente de abastecimento de água e esgotamento sanitário das cidades de pequeno porte,
o trabalho aplicou modelo de apoio a tomada de decisão multicriterial para avaliar os sistemas em municípios da
Microrregião do Curimataú Oriental Paraibano. Para tanto, foram utilizados como critérios indicadores do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento, aplicados no método ELECTRE II. O resultado classificou os municípios quanto às categorias Operacional, Econômico-Financeiro e Administrativo e de Qualidade. Ao analisar as três
categorias em conjunto, o município de Solânea apresentou melhor desempenho, enquanto Cacimba de Dentro
teve o pior. Esse resultado foi alcançado principalmente pelo desempenho associado à cobertura do abastecimento de água e endividamento dos usuários. Assim, a pesquisa orienta a tomada de decisão para ações prioritárias no
local e categorias adequadas, sendo até mesmo possível ser aplicada em outras regiões brasileiras.
Palavras-chave: Método ELECTRE II. Municípios de pequeno porte. Sistema de informação sobre saneamento.
Abstract
Owing to the scanty water supply and sewage systems of small towns, this work applied a multicriteria decision support
model to evaluate these systems in municipalities on Oriental Curimataú Microregion of Paraíba, Brazil. Therefore,
were used as criteria, the indicators of Brazilian Sanitation Information System, applied on ELECTRE II Method. The
outcome ranked these municipalities in relation to Operational, Economic-Financial and Administrative and Quality
categories. When it analyzed these categories together, the Solânea town was the best situation, whereas Cacimba
de Dentro town was the worst. This situation was achieved because of performance associated to water coverage and
user’s indebtedness. Thus, this research guides the decision-making for priority action at level of appropriated place
and categories, being even possible carry out on another Brazilian places.
Keywords: ELECTRE II Method. Small-sized municipalities. Sanitation information system.
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1 INTRODUÇÃO
Para garantir o bem-estar social é necessário a
formação de um ambiente saudável (ATAÍDE;
BORJA, 2017; DUTRA et al., 2018). No caso do ambiente urbano brasileiro, o conceito de ambiente
saudável é abordado pela Lei Nº 10.257/2001 –
o Estatuto das Cidades –, que garante o direito
à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte e serviços públicos, trabalho e lazer, para as presentes
e futuras gerações. Sendo assim, um ambiente
adequado está diretamente associado à disponibilidade de serviços de saneamento básico.
Portanto, o saneamento básico possui grande
importância na salubridade de ambientes urbanos, pois os aspectos sanitários e ambientais
estão estreitamente relacionados ao contexto
social, econômico, jurídico e institucional (GRISOTTO et al., 2012; PAIVA; SOUZA, 2018). No
Brasil, por exemplo, o saneamento básico é um
direito assegurado pela Constituição e regulamentado pela Lei Nº 11.445/2007, que dentre
outras diretrizes exige a obtenção da universalização dos serviços.
A busca pela universalização do saneamento
básico já movimentou, em várias fases da história do país, diversos planos e investimentos
(COSTA; PINHEIRO, 2018; TELES, 2019; TOMÉ,
2018). No entanto, de acordo com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) (2017), com
o aporte atual de recursos, a universalização só
será atingida em 2054.
Vários motivos e aspectos podem ser relacionados à dificuldade do Brasil em alcançar a universalização. Dentre estes, o mais incontestável
é a desigualdade social, na qual, predominantemente, a população sem esses serviços está
localizada em municípios de pequeno porte ou
baixo poder econômico, periferias e zonas rurais isoladas (IPEA, 2010; MENDES; BARCELLOS,
2018; NAHAS et al., 2019). Essa inferência é reRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 68-85 | Ed. Esp. Nov. 2021

forçada pelos dados do último censo, realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2011), que expõe que os municípios
de pequeno porte são os que possuem as piores
condições de infraestrutura urbanística básica,
incluindo a de saneamento.
Quando se analisa o panorama dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que são as condicionantes mais abrangentes do saneamento básico, é possível verificar o
anteriormente exposto. A respeito do abastecimento de água, apenas 33 dos 5.564 municípios
não dispunham de rede geral, sendo que 63,3%
estão na Região Nordeste e 33,3% no Estado da
Paraíba, um dos estados mais pobres da federação. Quanto ao esgotamento sanitário, os cinco
piores estados brasileiros em cobertura de rede
coletora estão nas Regiões Norte e Nordeste, que
não tratam nem 20% dos efluentes coletados
(IBGE, 2010).
Diante dessa realidade, é inegável a importância de avaliar adequadamente essa condição
em busca de investir eficientemente. Para tanto,
existem inúmeras opções de ferramentas (ALENCAR FILHO; ABREU, 2005; DANTAS et al., 2012;
MOTA et al., 2015; NIRAZAWA;
OLIVEIRA, 2018; PINHEIRO et al.; 2017; QUEIROZ
et al., 2018), e uma das principais técnicas é o
controle ou auditoria gerencial baseada em indicadores de gestão (ALEGRE et al., 2006), pois os
indicadores representam uma visão abrangente
de um sistema por meio de uma abordagem limitada (CECCONI et al., 2007).
Em atenção a essa ferramenta, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) foi
criado e se transformou no maior e mais importante banco de dados do setor de saneamento
brasileiro, devido à grande abrangência dos indicadores disponíveis (CARNEIRO et al.; 2018),
que vem contribuindo para vários estudos no
planejamento e na execução de ações eficientes
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em saneamento (CARVALHO et al., 2019; COSTA;
PINHEIRO, 2018; NIRAZAWA; OLIVEIRA, 2018;
SOUSA et al.; 2018; TOMÉ, 2018).
Devido à multiplicidade de indicadores fornecidos pelo SNIS, sua análise se torna complexa.
Portanto, é interessante o uso de análise multicriterial, que se destaca pela capacidade de avaliar situações por meio de vários critérios e indicando a mais favorável (LONGARAY et al., 2016).
Dentre os métodos multicritério, o Elimination
et Choix Traduisant la Réalité (ELECTRE) se destaca devido à vasta aplicação em todas as áreas do conhecimento (ISHIZAKA; NEMERY, 2013),
em que, segundo Araújo e Amaral (2016), houve
um aumento de 80% de publicações com uso do
método entre 2012 e 2015. O método ELECTRE
é uma ferramenta utilizada em situações problemáticas em que se busca analisar a superação
entre as alternativas, sendo assim classificado
como um método multicriterial de sobreclassificação (ALMEIDA, 2013), que quando se pretende ordenar alternativas da melhor para a pior, a
versão ELECTRE II é a mais aplicada (GOVINDAN;
JEPSEN, 2014).

2 OBJETIVO
Visto o cenário relatado, o trabalho aplicou o método ELECTRE II para apoio à tomada de decisão
multicriterial em indicadores do SNIS, a fim de

avaliar a qualidade dos sistemas de abastecimento
de água e esgotamento sanitário dos municípios
da Microrregião do Curimataú Oriental Paraibano.

3 METODOLOGIA
3.1 Características científicas da pesquisa
A pesquisa teve enfoque qualiquantitativo, pois
nas etapas de seleção e normalização dos critérios foi trabalhada a relação dos indicadores do
SNIS com a condição do saneamento do local
estudado, enquanto nos métodos matemáticos
da normalização e ponderação dos critérios traduziu-se essa relação em números. Quanto aos
fins da pesquisa, esta foi metodológica e prática, uma vez que propõe uma metodologia para
análise de sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário ao mesmo tempo em que
aplica a metodologia em uma área real.
No caso do modelo de apoio à tomada de decisão multicritério, este possui enfoque prescritivo
e construtivo, dado que os elementos de decisão
foram coletados com base nos indicadores do
SNIS e a ponderação levou em consideração a
preferência de decisores. Em relação ao número
de alternativas, o método foi discreto, por haver
um número limitado de alternativas. Outro aspecto é a sobreclassificação do método, por ter
sido selecionado o método ELECTRE II. As características científicas da pesquisa estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1 - Síntese das características científicas da pesquisa
Método científico
Enfoque da pesquisa
Qualitativo e quantitativo
Fins da pesquisa
Metodológica e prática
Pesquisa em literatura, dados do SNIS
Instrumentos
e questionários

Modelo de apoio à tomada de decisão
Enfoque
Prescritivo e construtivo
Tipo
Discreto
Classe

Método de sobreclassificação

3.2 Local da pesquisa

Paraíba, espacializada na Fig. 1, que também apre-

O local de desenvolvimento da pesquisa foi a Microrregião do Curimataú Oriental do estado brasileiro da

senta a área e a população estimadas para o ano de
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2017 dos municípios que a constitui (IBGE, 2018).
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Figura 1 - Municípios da Microrregião do Curimataú Oriental paraibano (área e população)
Fonte: Elaborada pelos autores.

A microrregião possui uma área total de 1.307,4
km², abrigando 96.383 habitantes; seus sete municípios possuem condição socioeconômica e de
infraestrutura de saneamento homogêneas, caracterizadas por serem de pequeno porte e com
problemas crônicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, tornando mais difícil a tomada de decisão. Assim, essa área foi selecionada
para verificar a aplicabilidade do método em condições muito semelhantes.

ou indisponíveis, de maneira que 14 indicadores
foram selecionados (Tabela 2) para representar os
critérios do método multicriterial.
Esses critérios foram organizados em três categorias, denominadas de Operacional, EconômicoFinanceiro e Administrativo e Qualitativo. Cada
critério possui uma referência direta no SNIS, exceto o critério operacional O3, os econômico-financeiro e administrativo E3 e E4 e os qualitativos Q1 e Q2, que necessitaram ser calculados por

3.3 Seleção dos critérios e coleta dos dados
Para aplicação do método ELECTRE II, é necessário definir critérios que representem os sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Assim, foi feito um Check List dos índices disponíveis no SNIS, e em seguida foram eliminados
aqueles que representam informações duplicadas
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meio de associação dos indicadores do SNIS. A
forma de cálculo dos critérios supracitados está
representada na Tabela 2.
Definidos os critérios, os dados foram coletados
no banco de dados do SNIS, para o ano de 2013,
por ser o ano com informações completas para todos os sete municípios.
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Tabela 2 - Índices do SNIS selecionados como critérios
Categoria

Critério
O1
O2
O3

Operacional

Unidade

IN055

%

IN056

%

(AG007+AG015+ AG018)/
(AG006+AG018)

%

IN016

%

IN049

%

IN022

L/habitantes /dia

IN012

%

IN029
(FN023+FN042+ FN052)/
FN005
(FN024+FN043+ FN053)/
FN005

%

E5

Índice de produtividade

IN048

Q1

Reclamações resolvidas

Q2

Paralisação na distribuição /
extensão de rede de água

Q3

Extravasamentos de esgoto
por extensão de rede

O5
O6
E1
E2
E3
E4

Qualidade

Índice de tratamento de água

Referência SNIS

Índice de tratamento de
esgoto
Índice de perdas na
distribuição
Consumo médio per capita
de água
Indicador de desempenho
financeiro
Índice de evasão de receitas
Índice de investimentos no
sistema de água
Índice de investimentos no
sistema de esgoto

O4

Econômico- financeiro e
administrativo

Descrição
Índice de atendimento total
de água
Índice de atendimento total
de esgoto

QD024
/QD023
QD002
/AG005
IN082

%
%
Empregados
/mil ligações
Serviços/ Reclamações
Paralisação/km
Extravasamento /km

Fonte: SNIS (2016).

3.4 Normalização dos critérios
Para seguir com o desenvolvimento do método,
foi necessário realizar a etapa de normalização,
com a finalidade de tornar os valores dos critérios
selecionados adimensionais, uma vez que seria
impossível calcular e comparar critérios com unidades diferentes.
A normalização utilizou o método do redimen-

𝑋𝑋! − 𝑋𝑋!"#
𝑆𝑆! = 1 − &
( (2)
𝑋𝑋$%& − 𝑋𝑋!"#

Onde:
Si = valor normalizado;
Xi = valor a ser normalizado;
Xinf = limite inferior;
Xsup = limite superior.

sionamento contínuo (JUWANA et al., 2012), que
classifica os valores entre 0 e 1 por meio das Eq.
1 e 2, sendo a primeira aplicada para os casos em
que os critérios são preferencialmente maximizados, e a segunda para os casos em que os critérios
são preferencialmente minimizados.

𝑆𝑆! =
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𝑋𝑋! − 𝑋𝑋!"#
(1)
𝑋𝑋$%& − 𝑋𝑋!"#

Para definição dos limites superior e inferior, foram selecionados os valores dos critérios para as
cinco regiões brasileiras, no mesmo ano de 2013
(Tabela 3). Essa determinação ocorreu para que as
comparações se tornassem mais próximas de um
cenário ideal, já que se esses limites ficassem restritos aos municípios da microrregião estudada,
haveria resultado tendencioso na normalização,
de maneira que algum dos municípios sempre receberia valor 1 e outro valor 0.
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Tabela 3 - Limites para normalização
Regiões
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste
Superior
Inferior
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste
Superior
Inferior

Critérios
O1
52,40
72,10
91,70
87,40
88,20
91,70
52,40
E2
18,07
10,31
4,89
1,39
4,49
1,39
18,07

O2
6,50
22,10
77,30
38,00
42,20
77,30
6,50
E3
0,22
0,19
0,07
0,09
0,12
0,22
0,09

O3
95,00
92,00
99,00
99,00
99,00
99,00
92,00
E4
0,19
0,08
0,11
0,12
0,11
0,19
0,08

O4
78,20
78,50
65,40
84,10
91,11
91,11
65,40
E5
0,35
0,19
0,20
0,23
0,21
0,35
0,19

O5
52,80
47,30
33,00
37,00
33,20
33,00
52,80
Q1
1,03
1,22
1,36
1,10
1,22
1,36
1,03

O6
200,00
50,00
Q2
0,14
0,09
0,08
0,06
0,04
0,04
0,14

E1
82,34
96,97
114,44
105,44
89,14
114,44
82,34
Q3
11,27
6,09
4,19
0,74
4,00
0,74
11,27

Fonte: Elaborada pelos autores.

Neste trabalho, o método passou por uma modificação associada ao critério O6. Devido à necessidade de um limite ótimo para o consumo médio
de água, esse valor ideal é de 100 L/hab.dia, e os
limites superior e inferior de 200 L/hab.dia e 50 L/
hab.dia, respectivamente (OGATA, 2014).
Para que o valor normalizado de O6 seja mais próximo de 1 quanto mais próximo do valor ideal e
mais próximo de 0 quanto mais próximo dos limi-

𝑆𝑆! =

𝑋𝑋! − 50[l/hab./dia]
(3)
100 − 50

𝑆𝑆! = 1 − &

𝑋𝑋! − 100[l/hab./dia]
4 (4)
200 − 100

Onde:
Si = valor normalizado;
Xi = valor a ser normalizado.

tes, foram utilizadas as Eq. 3 e 4, sendo a primeira
aplicada nos casos do critério estar abaixo de 100
L/hab.dia, e a segunda aplicada nos casos do critério estar acima de 100 L/hab.dia.

Para melhor verificação das condições de normalização, a Tabela 4 apresenta a relação de eficiência e a equação utilizada de cada critério.

Tabela 4 - Relações de eficiência e equações utilizadas para normalização de cada critério
Critério
O1
O2
O3
O4
O5
O6
E1

Relação de eficiência
Maximizar
Maximizar
Maximizar
Maximizar
Minimizar
Limite ótimo
Maximizar

Equação
1
1
1
1
2
3e4
1

Critério
E2
E3
E4
E5
Q1
Q2
Q3

Relação de eficiência
Minimizar
Maximizar
Maximizar
Maximizar
Maximizar
Minimizar
Minimizar

Equação
2
1
1
1
1
2
2

Fonte: Elaborada pelos autores.
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3.5 Ponderação dos critérios

saneamento dos cursos de Engenharia Civil e de

O ELECTRE II é considerado um método não-compensatório que requer informações relativas à importância dos critérios, ou seja, pesos dos critérios
(ISHIZAKA; NEMERY, 2013). Para definição desses
pesos, podem ser utilizadas técnicas de cálculos
ou de expressões de julgamento de valor. Assim,
com a definição dos pesos, o método acaba por
favorecer as ações que possuem melhor performance nos critérios mais relevantes (MORAIS; ALMEIDA, 2003).

Engenharia Sanitária e Ambiental da Universida-

Nessa etapa, o estudo buscou definir as ponderações de forma coerente com a realidade local,
aplicando questionários com especialistas em
saneamento da região. Sendo assim, responderam aos questionários oito docentes da área de

A Tabela 5 apresenta os pesos indicados pelos

de Estadual da Paraíba.
O questionário consistia na especificação dos pesos de cada critério, utilizando uma escala de 1 a
3, em que 3 significa um critério de grande representatividade, 2 um critério de média representatividade e 1 um critério de pequena representatividade. Foi utilizado, como peso, a moda dos
valores de cada critério.

especialistas, bem como os pesos no processo de
ponderação. Também estão relacionados o percentual representativo de cada critério em sua
categoria e no cenário geral.

Tabela 5 - Ponderação dos critérios
Critério
O1
O2
O3
O4
O5
O6
E1
E2
E3
E4
E5
Q1
Q2
Q3

Peso atribuído pelos especialistas
A

B

C

D

E

F

G

H

Moda

3
3
3
3
3
2
3
1
2
2
1
1
3
3

3
3
2
2
1
3
3
1
2
2
1
3
2
1

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
3
2
2

3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3

3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3

3
2
3
1
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2

3
3
3
3
2
1
3
3
2
2
1
3
2
2

3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
3
2
3

Percentual
para cada categoria
(%)
17,65
17,65
17,65
17,65
17,65
11,76
30,00
20,00
20,00
20,00
10,00
37,50
25,00
37,50

Percentual
do cenário geral (%)
8,57
8,57
8,57
8,57
8,57
5,71
8,57
5,71
5,71
5,71
2,86
8,57
5,71
8,57

Fonte: Elaborada pelos autores.

3.6 Matrizes de concordância, discordância e veto

conjunto de alternativas (GOMES; GOMES, 2012).

Assim foi feita a construção da matriz de concordância, que representa a vantagem de uma alternativa sobre as demais. Para a construção dessa,
é realizada uma comparação par a par com cada
alternativa. No caso deste trabalho, entre cada
município da microrregião. O valor calculado de
cada comparação varia entre 0 e 1 e é dado por
meio da Eq. 5.
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O método ELECTRE II, no seu processo de análise,
resolve o problema pela ordenação, baseado em
critérios verdadeiros e que utiliza os conceitos de
concordância e discordância para construir as relações de sobreclassificação forte e fraca, em um
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𝑐𝑐(",$) =

1 '
2 𝑊𝑊 (5)
∑( 𝑤𝑤(

∑( 𝑊𝑊 & +

uma alternativa em função da outra, utilizando
valores limites p e q. Em que p é o umbral de preferência e q é o umbral de indiferença.

Onde:
C(l,k) = grau de concordância entre as alternativas
l e k;
W+ = peso do critério em que a alternativa é preferível;
W= = peso do critério em que a alternativa se
iguala a outra;
W- = peso do critério em que a alternativa não é
preferível;
= soma do peso de todos os critérios.
Wj

Os valores de p e q foram definidos com base nas
classificações estabelecidas por Cunha (2003), que
distingue os valores escolhidos para os dois umbrais
entre as situações de preferência estrita, de preferência fraca e de indiferença (Eq. 7). Cabe ao decisor
definir os limites de acordo para cada classificação.

Vale a pena destacar que, para o cenário geral, o
grau de concordância foi a média das concordâncias calculadas separadamente nas categorias
Operacional, Econômico-Financeiro e Administrativo e Qualidade, pois assim estas representariam o mesmo nível de importância.

Assim, para o cenário e dados analisados, optouse por seguir pela situação de valores de indiferença. Contudo, após uma análise de sensibilidade
foi verificado que, devido à homogeneidade das
alternativas, seria necessário diminuir o nível de
aceitabilidade e de discordância, definindo então
os umbrais de q igual a 0,5 e p igual a 0,3. Escolhidos os valores de umbral, é necessário fazer o teste
de dominância, em que os valores das matrizes são
comparados de acordo com o estabelecido na Eq. 8.

Em seguida, foi elaborada a matriz de discordância, que mede a desvantagem de uma alternativa
em relação às demais. O valor de cada comparação é obtido pela Eq. 6.

𝐷𝐷(",$) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

[𝑧𝑧(𝑗𝑗, 𝑘𝑘) − 𝑧𝑧(𝑖𝑖, 𝑘𝑘)] (6)
𝑅𝑅

Onde:
D(i,j) = grau de discordância entre as alternativas i
e j em relação ao critério k;
Z(j,k) = avaliação da alternativa j em relação ao
critério k;
Z(i,k) = avaliação da alternativa i em relação ao
critério k;
R = maior valor superior da escala numérica (de
todos os critérios).

Uma vez que as matrizes de concordância e discordância foram montadas, é possível definir a
matriz de veto, que irá indicar a preferência de
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 68-85 | Ed. Esp. Nov. 2021

(0,9 , 0,2) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
(𝑝𝑝, 𝑞𝑞) &(0,6 , 0,2) 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ç𝑎𝑎 (7)
(0,7 , 0,5) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

1, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶(𝑙𝑙, 𝑘𝑘) > 𝑝𝑝 𝑒𝑒 𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) < 𝑞𝑞
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = &
(8)
0, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
A partir das condições estabelecidas na Eq. 8,
seguindo a proposta de Oliveira et al. (2013),
constrói-se a matriz de veto de forma a deixar
mais claras as condições atendidas. Essa matriz
é montada de forma que quando a condição dos
umbrais é satisfeita, a célula da matriz recebe o
valor 1, sobreclassificando o município em relação aos demais. Quando o valor é 0, indica que
as condições dos umbrais não foram atendidas,
subclassificando o município.
A partir da matriz de veto são analisadas as relações de sobreclassificação que dizem respeito
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à existência de superação e prevalência entre as
alternativas, e essas relações podem ser expressas
por meio da confecção de grafos. Como exposto
por Almeida (2013), nesses grafos as situações
são representadas a partir de setas em que o sentido da seta representa a sobreclassificação de
uma alternativa por outra e a falta de setas representa incomparabilidade entre as alternativas.

maior valor de sobreclassificação e menor valor de
subclassificação, significando que aquela alternativa superou mais vezes as demais e foi superada
em menor quantidade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o procedimento metodológico,
com a coleta de dados são determinados os valores absolutos dos critérios, que estão expostos na
Tabela 6. Em seguida, por meio do redimensionado contínuo, os valores se tornam normalizados
e estão apresentados de acordo com a Tabela 7.

Com a interpretação do grafo consegue-se distinguir qual é a melhor e a pior alternativa dentre
as possíveis, determinadas a partir da quantidade
de sobreclassificação que cada alternativa possui,
sendo a melhor alternativa aquela que possui o

Tabela 6 - Valores absolutos dos critérios
Municípios
Araruna (A)
Cacimba de Dentro (CD)
Casserengue (C)
Dona Inês (D)
Riachão (R)
Solânea (S)
Tacima (T)
Araruna (A)
Cacimba de Dentro (CD)
Casserengue (C)
Dona Inês (D)
Riachão (R)
Solânea (S)
Tacima (T)

Critérios
O1
56,68
61,85
45,40
44,26
62,04
73,47
57,16
E2
7,54
19,53
7,81
-0,56
11,65
13,92
-15,23

O2
28,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
0,00

O3
88,95
86,21
100,00
33,08
28,17
62,46
100,00
E4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O4
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E5
1,57
2,07
1,01
4,67
1,58
2,91
1,93

O5
7,57
0,64
23,25
27,36
34,62
6,73
7,20
Q1
0,75
0,23
0,82
0,74
0,47
0,47
0,61

O6
58,01
89,60
75,31
63,50
83,51
100,80
30,76
Q2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E1
58,56
40,62
61,38
15,94
15,26
44,09
31,20
Q3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O5
1,00
1,00
1,00
1,00
0,92
1,00
1,00
Q1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O6
0,16
0,79
0,51
0,27
0,67
0,99
0,00
Q2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

E1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Q3
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 7 - Valores normalizados dos critérios
Municípios
Araruna (A)
Cacimba de Dentro (CD)
Casserengue (C)
Dona Inês (D)
Riachão (R)
Solânea (S)
Tacima (T)
Araruna (A)
Cacimba de Dentro (CD)
Casserengue (C)
Dona Inês (D)
Riachão (R)
Solânea (S)
Tacima (T)

Critérios
O1
0,11
0,24
0,00
0,00
0,25
0,54
0,12
E2
0,63
0,00
0,62
1,00
0,38
0,25
1,00

O2
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00

O3
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
E4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O4
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E5
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Fonte: Elaborada pelos autores.
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De posse dos valores normalizados dos
critérios, foi definida a matriz de concordância para cada categoria separadamente

(Tabela 8) e em conjunto (Tabela 9), realizando a comparação de superação par a par entre
os municípios.

Tabela 8 - Matriz de concordância de cada categoria
Categoria Operacional
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima

Araruna
x
0,47
0,38
0,29
0,38
0,47
0,44
Araruna
x
0,40
0,40
0,60
0,40
0,50
0,60
Araruna
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Cacimba de
Dentro
0,53
x
0,44
0,35
0,44
0,65
0,44
Cacimba de
Dentro
0,60
x
0,60
0,60
0,60
0,70
0,60
Cacimba de
Dentro
0,50
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Casserengue

Dona Inês

Riachão

0,62
0,71
0,62
0,56
0,65
0,56
x
0,65
0,53
0,35
x
0,44
0,47
0,56
x
0,56
0,65
0,74
0,53
0,62
0,53
Categoria Econômico-financeiro e administrativo

Solânea

Tacima

0,53
0,35
0,44
0,35
0,26
x
0,44

0,56
0,56
0,47
0,38
0,47
0,56
x

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

0,60
0,40
x
0,60
0,40
0,50
0,60

0,40
0,40
0,40
x
0,40
0,50
0,50
Categoria Qualidade

0,60
0,40
0,60
0,60
x
0,50
0,60

0,50
0,30
0,50
0,50
0,50
x
0,50

0,40
0,40
0,40
0,50
0,40
0,50
x

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

0,50
0,50
x
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
x
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
x
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
x
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
x

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 9 - Matriz de concordância de todas as categorias
Categoria Operacional
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima

Araruna
x
0,46
0,43
0,46
0,43
0,49
0,51

Cacimba de
Dentro
0,54
x
0,51
0,48
0,51
0,62
0,51

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

0,57
0,49
x
0,48
0,46
0,52
0,54

0,54
0,52
0,52
x
0,49
0,55
0,54

0,57
0,49
0,54
0,51
x
0,58
0,54

0,51
0,38
0,48
0,45
0,42
x
0,48

0,49
0,49
0,46
0,46
0,46
0,52
x

Fonte: Elaborada pelos autores.

De maneira análoga ao anteriormente exposto,
foi realizado o cálculo da matriz de discordância
para as categorias separadamente (Tabela 10) e

em conjunto (Tabela 11). No entanto, esses valores representam o quão superado foi o município
numa comparação par a par.
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Tabela 10 - Matriz de discordância de cada categoria
Categoria Operacional
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima

Araruna
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Araruna
x
1,00
0,02
0,00
0,25
0,38
0,00
Araruna
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cacimba de
Dentro
0,63
x
0,29
0,52
0,12
0,00
0,79
Cacimba de
Dentro
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cacimba de
Dentro
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Casserengue

Dona Inês

Riachão

1,00
0,11
0,51
1,00
0,00
0,00
x
0,00
0,25
1,00
x
0,40
1,00
0,08
x
1,00
0,00
0,00
0,51
0,27
0,67
Categoria Econômico-financeiro e administrativo

Solânea

Tacima

0,83
0,30
0,54
0,72
0,32
x
0,99

1,00
1,00
0,12
1,00
1,00
1,00
x

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

0,00
0,62
x
0,00
0,23
0,37
0,00

0,37
1,00
0,38
x
0,62
0,75
0,00
Categoria Qualidade

0,00
0,38
0,00
0,00
x
0,14
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
x
1,00

0,37
1,00
0,38
0,00
0,62
0,75
x

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em seguida, utilizando os umbrais selecionados
– p igual a 0,5 e q igual a 0,3, nas matrizes de
concordância e discordância respectivamente –,

obtiveram-se as matrizes de veto para as categorias separadamente (Tabela 12) e em conjunto
(Tabela 13).

Tabela 11 - Matriz de discordância da todas as categorias
Municípios

Araruna

Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima

x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Cacimba de
Dentro
0,63
x
0,29
0,52
0,12
0,00
0,79

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

1,00
1,00
x
1,00
1,00
0,00
0,51

0,37
1,00
0,38
x
0,62
0,75
0,27

0,51
0,38
0,25
0,40
x
0,14
0,67

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
x
1,00

1,00
1,00
0,38
1,00
1,00
1,00
x

Fonte: Elaborada pelos autores.

78

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 68-85 | Ed. Esp. Nov. 2021

Análise multicritério para avaliar a qualidade de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário
nos municípios do Curimataú Oriental Paraibano, Brasil

Tabela 12 - Matriz de veto de cada categoria
Categoria Operacional
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima
Municípios
Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima

Araruna
x
0
0
0
0
0
0
Araruna
x
0
0
1
0
0
1
Araruna
x
0
0
0
0
0
0

Cacimba de
Dentro
0
x
0
0
0
1
0
Cacimba de
Dentro
1
x
1
1
1
1
1
Cacimba de
Dentro
0
x
0
0
0
0
0

Casserengue

Dona Inês

Riachão

0
1
0
0
1
1
x
1
1
0
x
0
0
1
x
0
1
1
0
1
0
Categoria Econômico-financeiro e administrativo

Solânea

Tacima

0
0
0
0
0
x
0

0
0
0
0
0
0
x

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

1
0
x
1
0
0
1

0
0
0
x
0
0
0
Categoria Qualidade

1
0
1
1
x
0
1

0
0
0
0
0
x
0

0
0
0
0
0
0
x

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

0
0
x
0
0
0
0

0
0
0
x
0
0
0

0
0
0
0
x
0
0

0
0
0
0
0
x
0

0
0
0
0
0
0
x

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 13 - Matriz de veto de todas as categorias
Municípios

Araruna

Araruna
Cacimba de Dentro
Casserengue
Dona Inês
Riachão
Solânea
Tacima

x
0
0
0
0
0
0

Cacimba de
Dentro
0
x
1
0
1
1
0

Casserengue

Dona Inês

Riachão

Solânea

Tacima

0
0
x
0
0
1
0

0
0
0
x
0
0
1

0
0
1
0
x
1
0

0
0
0
0
0
x
0

0
0
0
0
0
0
x

Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir da matriz de veto, é possível exibir os resultados na forma do grafo de sobreclassificação,
que é uma maneira visualmente mais inteligível,

com maior sobreclassificação e menor subclassificação é o que possui melhor desempenho.

a subclassificação, de maneira que o município

Sendo assim, mantendo a lógica metodológica,
foi criado o grafo de sobreclassificação para as
categorias separadamente e em conjunto. Na Fig.
2, por exemplo, é apresentado o grafo e matriz de
sobreclassificação para a categoria Operacional,
mostrando que o município de Solânea apresentou melhor desempenho, e Dona Inês, o pior.
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capaz de indicar quais municípios apresentaram
melhor desempenho em relação aos demais. Essa
representação ocorre por meio de setas em que,
quanto mais setas saem da alternativa, maior sua
sobreclassificação, e quanto mais chegam, maior

Claudino CM, Gomes BA, Ogata IS, Sena TS

Figura 2 - Grafo e matriz de sobreclassificação para a categoria Operacional
Fonte: Elaborada pelos autores.

Por sua vez, a Fig. 3 apresenta o grafo e a matriz
de sobreclassificação para a categoria Econômico-Financeiro e Administrativo, em que os muni-

cípios de Dona Inês e Tacima se destacaram positivamente e o município de Cacimba de Dentro
se destacou negativamente.

Figura 3 - Grafo e matriz de sobreclassificação para a categoria Econômico-Financeiro e Administrativo
Fonte: Elaborada pelos autores.

Quanto à Fig. 4, que apresenta o grafo e matriz de sobreclassificação para a categoria
Qualidade, foi possível verificar que todos

os municípios se encontram em condição
muito semelhante, não possuindo relação
de dominância.
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Figura 4 - Grafo e matriz de sobreclassificação para a categoria Qualidade
Fonte: Elaborada pelos autores.

Em conclusão, a Fig. 5 apresenta o grafo e a matriz
de sobreclassificação analisando todos os critérios
juntos. Com base nisso, Solânea apresentou melhor

condição no cenário geral e Cacimba de Dentro a
pior, e o município de Araruna não apresentou relação de dominância com nenhum outro município.

Figura 5 - Grafo e matriz de sobreclassificação para todas as categorias
Fonte: Elaborada pelos autores.

5 DISCUSSÃO
Ao analisar os resultados das Tabelas 6 e 7, em
que estão os valores absolutos e normalizados
dos critérios coletados do SNIS, antes de tudo,
é importante destacar que apesar de o SNIS ser
a maior e mais importante base de dados do saneamento básico brasileiro (CARNEIRO et al.;

2018), ainda possui muitas limitações quanto
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à disponibilidade e veracidade das informações, pois o sistema é preenchido pelos próprios
prestadores de serviço, que por vezes falham ou
equivocam-se no processo (COSTA et. al., 2013;
CERI, 2018).

Claudino CM, Gomes BA, Ogata IS, Sena TS

Especificamente em relação aos critérios da categoria Operacional, é possível verificar a fragilidade dos municípios na infraestrutura de abastecimento de água, a qual é comprovada por meio
da baixa cobertura da prestação do serviço (O1),
em que menos de 50% da população de Casserengue e Dona Inês possuem acesso. Em complemento, o tratamento de água (O3) também é
falho, pois apenas os municípios de Casserengue
e Tacima tratam 100% da água distribuída.
Outro aspecto interessante são as perdas na distribuição (O5), que mesmo considerando medições de vazão (macro e micro) e respeitando os limites de cada setor, estão mantidas virtualmente
baixas, o que leva a relacionar esses baixos valores
à escassez de água que a região vem passando no
período de 2012-2016 (MEDEIROS E BRITO, 2017)
– comprovada pelos baixos valores de consumo
per capita (O6), com destaque para o município de
Tacima com valores menores que o recomendado
pela Organização Mundial da Saúde (2003) – com
as perdas reduzidas pela baixa vazão e pressão no
sistema causadas pelo racionamento e não por
medidas tomadas no sentido de monitorar e solucionar as falhas (ABES, 2015).
A infraestrutura de esgotamento sanitário também é frágil: apenas o município de Araruna indicou a presença de coleta (O2) e tratamento dos
efluentes (O4). No entanto, esse resultado pode
ser questionável, pois o Censo 2010 (IBGE, 2011)
indicou a presença de serviço de esgotamento
nos demais municípios, podendo o serviço ser
municipalizado e não relatado ao SNIS.

e há altos índices de endividamento dos usuários
(E2) com destaque para Cacimba de Dentro, que
alcança quase 20% de endividamento.
Explorando os critérios da categoria Qualidade, o
mais importante é destacar a homogeneidade entre os municípios, em que todos possuem baixos
índices de resolução de reclamações (Q1), paralisações do abastecimento de água (Q2) e extravasão da rede de esgoto (Q3). Contudo, o critério Q2
deve possuir algum erro no preenchimento, pois é
natural que haja paralisações no sistema de abastecimento, nem que seja para realizar manutenção (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008).
Ao analisar a relação de dominância entre os
municípios, operacionalmente, Solânea está
em melhor condição, pois apesar de não possuir
sistema de esgotamento sanitário registrado
no SNIS, possui melhor cobertura do serviço de
abastecimento de água em quantidade suficiente. Enquanto isso, Dona Inês está em pior situação, pois não possui nenhum dos serviços prestados em boas condições. Vale a pena destacar que
no município de Araruna, apesar de ser o único
a possuir sistema de esgotamento sanitário, as
condições do fornecimento de água associado a
cobertura e quantidade não estão adequadas.
Essa situação denota uma necessidade de investimento prioritário na operacionalidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no município de Dona Inês, pois a quantidade e a qualidade da água fornecida não estão
adequadas e a cobertura ainda é muito baixa.

No que se refere à categoria Econômico-Financeiro e Administrativo, apesar de haver quantidade
suficiente de funcionários para manter os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (E5), apenas o município de Solânea recebeu investimento no ano de 2013. A manutenção
econômico-financeira dos sistemas é vulnerável,
pois os custos são altos em relação à receita (E1)

Quanto à categoria Econômico-Financeiro e Administrativo, o critério mais significativo foi o
endividamento dos usuários. Os destaques positivos foram os municípios de Dona Inês e Tacima,
garantindo uma arrecadação para os sistemas, e
o destaque negativo foi Cacimba de Dentro, com
o pior endividamento da microrregião. O município de Solânea, apesar de ter sido o único a receber investimentos, possui endividamento que ul-
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trapassa os 10%, ficando na 3ª colocação, após o
município de Araruna.
Assim, a prioridade para investimentos na melhoria da condição econômico-financeira é para
o município de Cacimba de Dentro, a fim de tornar os sistemas de abastecimento de água e 16
esgotamento sanitário autossuficientes, tornando-os dependentes apenas das arrecadações
dos usuários para se manter, assim como indicado por FUNASA (2014).
Devido à homogeneidade da qualidade dos serviços prestados, não há dominância entre os municípios e, consequentemente, preferência no
investimento nessa categoria.
Quando se analisam as três categorias em conjunto, verifica-se que Solânea está em melhor
condição que os demais, principalmente devido
a sua condição operacional e os investimentos
recebidos no sistema de abastecimento de água.
Enquanto isso, Cacimba de Dentro, devido a sua
fragilidade operacional e econômico-financeira,
é prioridade para investimento no cenário geral.
Na análise com todas as categorias, apenas o
município de Araruna não apresentou nenhuma
relação de dominância. Portanto, pode ser escolhido em detrimento de qualquer outro município no momento de receber algum investimento.

Um aspecto importante a se discutir é a análise de
sensibilidade realizada, que identificou a necessidade de modificação dos valores dos umbrais.
Mesmo com a recomendação de Cunha (2003) em
adotar p igual a 0,6 e q igual a 0,2, não era possível
fazer uma classificação adequada devido à homogeneidade dos sistemas de saneamento estudados, pois nessas condições haveria pouca relação
de dominância, em que, por exemplo, para o cenário geral apenas os municípios de Solânea e Riachão possuiriam relação de dominância. Portanto,
a indicação de Araújo e Amaral (2016), Infante et
al. (2014) e Gomes e Costa (2015) sobre a necessidade de realização de análise de sensibilidade foi
pertinente, uma vez que proporcionou alcançar
classificação entre os municípios ao utilizar umbrais menos distantes entre si.

6 CONCLUSÃO
Por meio da análise multicriterial proposta para
os critérios selecionados no escopo dos indicadores do SNIS foi possível orientar a tomada de
decisão para ações prioritárias no local e categorias adequadas. Assim, para a categoria Operacional é prioritário o investimento em Dona Inês,
para a categoria Econômico-Financeiro e Administrativo a prioridade é para Cacimba de Dentro,
assim como para o cenário geral.

Assim, é possível verificar a utilidade da análise
multicriterial em indicar quais as prioridades em
relação ao local e às categorias necessitam de
atenção (CUNHA, 2003; COSTA, 2015; OLIVEIRA,
2016; ARAÚJO e AMARAL, 2016; GOMES e GOMES,
2012; LONGARAY,2016). Dessa maneira, é possível auxiliar a tomada de decisão, aumentando
as chances de uma escolha acertada sobre onde
investir os recursos limitados, por meio do uso de
vários critérios (DE PAULA, 2013), especialmente
útil diante da complexidade e da fragilidade dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário das cidades de pequeno porte do país.

Para avaliação da robustez do método proposto
neste trabalho, seria interessante a aplicação dos
critérios em outras localidades brasileiras, inclusive em municípios de médio e grande porte.
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Além disso, outros métodos multicriteriais podem
ser testados a fim de verificar a sensibilidade dos
resultados a outras abordagens matemáticas.
Ao utilizar essa metodologia, em casos práticos,
aconselha-se que além dos critérios técnicos
aqui relacionados, critérios de outras naturezas,
como índices de desenvolvimento humano, índice de mortalidade infantil, questões políticas,

Claudino CM, Gomes BA, Ogata IS, Sena TS

entre outros índices disponíveis que possam ser
correlacionados a qualidade dos sistemas, sejam
incorporados à análise.
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Resumo
Entender as características hidrológicas de uma região é essencial para compreender seus problemas e, assim, propor soluções quanto à gestão dos recursos hídricos. Por isso, o presente trabalho elaborou um modelo
de regionalização para a obtenção de hidrogramas unitários triangulares de bacias hidrográficas localizadas
em barragens do semiárido cearense. As variáveis empregadas nas equações de regressão não linear foram:
área de drenagem da bacia hidrográfica, comprimento do rio principal e tempo de concentração. Foram utilizados dados de projeto das barragens e pesquisas de caráter bibliográfico com significativas contribuições
para os estudos hidrológicos. Nos resultados obtidos verificou-se boa aproximação entre as equações de
regressão não linear e o método do hidrograma unitário sintético triangular, fato comprovado pelos testes
estatísticos para cada caso. Concluiu-se que a regionalização definida para essas bacias pode ser considerada consistente e de fácil aplicação para análises preliminares em projetos hidráulicos similares.
Palavras-chave: Regionalização. Regressão. Hidrograma. Semiárido.
Abstract
Understanding the hydrological characteristics of a region is essential to understanding its problems and, therefore, proposing solutions regarding water resources management. Therefore, the present study elaborated a regionalization model to obtain triangular unitary hydrographs from watershed located in dams of Ceará semiarid
region, Brazil. The variables used in the non-linear regression equations were: drainage area of the watershed, main
river length and time of concentration. Dam design data and bibliographic research with significant contributions
to hydrological studies were used. In the obtained results it was verified good approximation between the non-linear regression equations and the triangular synthetic unit hydrograph method, fact confirmed by the statistical
tests for each case. The conclusion is that the regionalization defined for these basins can be considered consistent
and easy to apply for preliminary analysis in similar hydraulic projects.
Keywords: Regionalization. Regression. Hydrograph. Semiarid.
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1 INTRODUÇÃO
O escoamento superficial pode ser considerado
uma das fases mais importantes dentro do ciclo
hidrológico para a engenharia. Por isso, os estudos hidrológicos se concentram basicamente em como aproveitar esse recurso e como se
proteger contra seu potencial de destruição. De
acordo com Pádua (2015), esses estudos utilizam os princípios da hidrologia para projetar,
planejar e operar estruturas físicas que lidam
diretamente com os recursos hídricos, como é o
caso das barragens.
Devido à importância das barragens para a região do semiárido brasileiro, pela falta de observações pluviométricas e pelos riscos inerentes
dessas estruturas, é fundamental que haja uma
busca contínua no aperfeiçoamento de métodos
que possam prever, com o mínimo de erro possível, as cheias nas bacias (PAGANO et al., 2014).
A simples aplicação dos métodos tradicionais
de obtenção de hidrogramas pode gerar problemas relacionados à falta de parâmetros importantes que contribuem significativamente
para as cheias nas bacias. Além disso, a maioria
desses métodos foi desenvolvida para bacias de
outros países, dificultando, assim, a aplicabilidade para bacias com as características brasileiras (TUCCI, 2003).
Os métodos para estimar a ocorrência de fenômenos extremos na hidrologia necessitam de dados pluviométricos e fluviométricos. Porém, sem
a devida manutenção nos poucos equipamentos
existentes e até mesmo devido à falta deles, a
obtenção dos dados de monitoramento das bacias brasileiras se torna um processo bastante
exigente para o engenheiro (PORTO, 1977). Além
dessa precariedade no monitoramento, mesmo
existindo dados referentes às bacias, é necessário que essas amostras tenham um tamanho suficiente para a análise, requerendo um tempo de
monitoramento adequado. Para tentar estimar
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 86-104 | Ed. Esp. Nov. 2021

esses valores extremos e tornar os projetos viáveis com o mínimo de erro possível, os hidrólogos
recorreram à regionalização.
A regionalização tem como característica principal a transferência de informações de locais
monitorados para bacias com pouco ou nenhum monitoramento (PÁDUA, 2015). Entretanto, segundo Tucci (2003), os métodos de
regionalização apenas tentam minimizar a falta
de informações para melhor ajustar os modelos
hidrológicos, ou seja, não são utilizados para
substituir valores existentes. Há vários métodos
de regionalização hidrológica, como os descritos por Dalrymple (1960), ELETROBRÁS (1985),
Baena et al. (2004), Laaha e Blöschl (2006), Isik
e Singh (2008), Sarhadi e Modarres (2011) e
Wolff (2017).
Segundo Tucci (2009), os modelos que tentam
representar o escoamento apresentam algumas
limitações decorrentes de variações do relevo,
disponibilidade de informações e características numéricas de solução das equações. Dentre
os principais modelos, o hidrograma unitário é
um dos mais utilizados (SILVA, PALÁCIO JÚNIOR
e CAMPOS, 2014). Conforme Campos, Rabelo e
Lima Neto (2019), Sherman, em 1932, foi o primeiro a apresentar o hidrograma unitário ou
método HU, que passaria por vários aperfeiçoamentos ao longo dos anos. O HU, de acordo com
Naghettini (2012), é um hidrograma para uma
precipitação efetiva constante, de certa duração,
distribuída uniformemente sobre toda a área da
bacia e com altura de precipitação igual a uma
unidade pluviométrica.
Para regiões onde os dados históricos são insuficientes ou inexistentes, o hidrograma é estimado
pelo hidrograma unitário sintético ou HUS. Esse
modelo se baseia em parâmetros empíricos para
estimar valores de vazões e de alguns tempos característicos, como o tempo de pico e o tempo de
base. A simplicidade, a facilidade e a necessidade
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de menos dados caracterizam o hidrograma unitário sintético (BHUNYA, PANDA e GOEL, 2011).
O Hidrograma Unitário Sintético Triangular
(HUST) foi proposto pelo Departamento de Conservação do Solo (Soil Conservation Service) dos
EUA (SCS, 1972). De acordo com Campos, Rabelo e Lima Neto (2019), esse modelo consiste em
um gráfico de vazão pelo tempo com uma chuva
efetiva unitária de determinada duração. Esse
gráfico é chamado de hidrograma e possui um
formato triangular devido às relações propostas
pelo método entre os parâmetros necessários.
Alguns estudos envolvendo a regionalização
em regiões semiáridas são discutidos a seguir.
Zaman, Rahman e Haddad (2011) utilizaram as
técnicas de regressão com a distribuição de Pareto para encontrar equações de vazões médias
anuais de séries de duração parcial de alguns
estados da Austrália. Entretanto, os autores
usaram apenas duas variáveis independentes:
a intensidade de precipitação e a área da bacia
hidrográfica, enquanto neste trabalho foram
levadas em consideração outras características
importantes da bacia, como o comprimento do
rio principal e o tempo de concentração. Já Liu,
Xie e Zeng (2016) propuseram regionalizar por
regressão a vazão de pico da seção do rio Heihe,
inserido na região semiárida da China. Os ótimos
resultados foram comprovados utilizando outras quatro regiões não monitoradas, apesar de
aplicarem apenas um estudo de caso. Porém, é
necessário empregar mais estudos de casos para
uma melhor regionalização de áreas semiáridas,
assim como foi realizado neste trabalho. Virães e
Cirilo (2019) desenvolveram uma regionalização

Obtenção
dos dados

de vazão envolvendo quatro estados do Brasil. Os
autores utilizaram o método MODHAC (Modelo
Hidrológico Autocalibrável) em algumas estações fluviométricas. Embora tenham encontrado
índices satisfatórios na regionalização, os autores destacaram a dificuldade encontrada com
a qualidade dos dados das estações, enquanto
neste trabalho os dados não estavam suscetíveis
a esses erros, pois foram usados somente dados
de projetos reais.
Como forma de contribuir para os estudos de
regionalização e análise de bacias hidrográficas
com pouco monitoramento, propõe-se neste trabalho a regionalização do Hidrograma Unitário
Sintético Triangular (HUST) em bacias onde estão
inseridas algumas barragens cearenses. Propõese elaborar um método de regressão consistente
para a determinação de vazões de pico para projetos de estruturas hidráulicas. As principais diferenças deste trabalho em relação aos estudos de
Zaman, Rahman e Haddad (2011), Liu, Xie e Zeng
(2016) e Virães e Cirilo (2019) são: a incorporação de várias características da bacia no cálculo
das vazões; a aplicação do método do hidrograma
para um número significativo de amostras e a utilização de dados reais de projetos.

2 METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste trabalho foi dividida em três partes: i) Obtenção dos dados, ii)
Cálculo dos HUST’s de acordo com o método SCS
e iii) Regionalização dos HUST’s utilizando a regressão múltipla não linear. A Fig. 1 ilustra a metodologia utilizada.

Cálculo
dos HUST’s

Regionalização
dos HUST’s

Figura 1 - Metodologia utilizada neste trabalho.
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2.1 Área de estudo
hidrográficas e a ferramenta utilizada na aplicação do método SCS.

A seguir estão listadas as barragens analisadas,
suas respectivas cidades, rios barrados, bacias

Tabela 1 - Localização e bacias hidrográficas das barragens analisadas.
Barragem

Município

Rio/Riacho

Bacia

Ferramenta

Aracoiaba
Benguê

Aracoiaba

Aracoiaba

Metropolitana

Direto

Aiuaba

Umbuzeiro

Alto Jaguaribe

Direto

Figueiredo

Iracema

Figueiredo

Médio Jaguaribe

HEC-HMS

Gameleira

Itapipoca

Mundaú

Litoral

HEC-HMS

Gangorra

Granja

Gangorra

Coreaú

HEC-HMS

Germinal

Palmácia

Pacoti

Metropolitana

HEC-HMS

Jaburu I

Ubajara

Jaburu

Serra da Ibiapaba

HEC-HMS

Jatobá

Ipueiras

Jatobá

Acaraú

HEC-HMS

Jenipapeiro

Baixio

Jenipapeiro

Salgado

HEC-HMS

Malcozinhado

Cascavel

Mal Cozinhado

Metropolitana

HEC-HMS

Mamoeiro

Antonina do Norte

Conceição

Alto Jaguaribe

HEC-HMS

Missi

Miraíma

Missi

Litoral

HEC-HMS

Olho D'água

Várzea Alegre

Machado

Salgado

Direto

Parambu

Parambu

Puiú

Alto Jaguaribe

Direto

Poço da Pedra

Campos Sales

Conceição

Alto Jaguaribe

HEC-HMS

Rosário

Lavras da Mangabeira

Rosário

Salgado

HEC-HMS

Taquara

Cariré

Jaibaras

Acaraú

HEC-HMS

Ubaldinho

Cedro

São Miguel

Salgado

HEC-HMS

Umari

Madalena

Barrigas

Banabuiú

HEC-HMS

As informações aqui apresentadas foram extraídas dos estudos executivos dos projetos das barragens e do Sistema de Informações dos Recursos
Hídricos do Ceará. O acesso deu-se por meio da
Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH).

Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do

A maioria das barragens analisadas pertence a
municípios que estão inseridos no clima semiárido. Esse clima é caracterizado pela baixa umidade
e por baixos índices pluviométricos (CAMPOS et al.,
2016; RABELO e LIMA NETO, 2018). Tamanha aridez permite entender a preocupação existente com
a água e com as estruturas hídricas do Estado.

acarreta numa análise mais variada e abrangen-
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Ceará (2018), existem 12 bacias hidrográficas gerenciadas pelo Estado, das quais 9 foram
abordadas neste trabalho, exceto as bacias do
Curu, Baixo Jaguaribe e Sertões de Crateús. Isso
te de estudo, fazendo com que a regionalização
consiga englobar características importantes do
semiárido cearense. Além disso, na Fig. 2, está
representado o mapa cearense com as barragens
que compõem este estudo.
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Figura 2 - Localização das barragens analisadas no mapa do Ceará.

2.2 Obtenção dos HUST’s

2.3 Regionalização dos HUST’s

Para a obtenção dos hidrogramas unitários, foi
utilizado o método do SCS. Esse método consiste
em encontrar a vazão máxima e os tempos do hidrograma por meio apenas do tempo de concentração e da área da bacia de drenagem.

Nessa etapa, o modelo utilizado para a obten-

Na Tabela 1 são apresentadas as ferramentas
utilizadas para obtenção do método SCS nos
projetos executivos analisados. Na maioria desses projetos foi utilizado o software HEC-HMS;
os demais empregaram diretamente as fórmulas
do método SCS. Além disso, a maior parte desses
projetos utilizou a fórmula de Kirpich para o cálculo dos tempos de concentração, com exceção
apenas das barragens Figueiredo e Taquara, que
utilizaram a fórmula de Dodge.

ma de cheia, em função das suas características

90

ção dos HUST’s foi estudado para a obtenção de
modelos regionais que tentassem descrever o
comportamento da bacia hidrográfica diante de
um evento chuvoso, por meio de um hidrografísicas e hidrológicas.
Como o número de barragens analisadas é relativamente baixo, optou-se por organizá-las em
um único grupo. Além disso, o principal critério
utilizado para tentar homogeneizar a amostra
foi a proximidade espacial, levando em consideração que a maioria delas pertence ao semiárido cearense.
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os dados foram obtidos e calculados as equações
de regressão, porém os resultados envolvendo
essa variável ou não passaram nos testes estatísticos ou não obtiveram grande significância se
comparados com as outras variáveis.

Para a regionalização do HUST foi utilizada a Regressão Múltipla Não Linear. Para tal, foram realizados estudos de correlação entre as variáveis
das bacias em função dos parâmetros de entrada
do método utilizado. As variáveis independentes
utilizadas foram: área da bacia hidrográfica (A),
comprimento do talvegue principal (L) e tempo
de concentração (Tc). Já as variáveis dependentes
foram: vazão de pico (Qmáx), tempo de base (tb)
e tempo de pico (tp0). As equações não consideraram outras características físicas importantes
das bacias, como a declividade e a área da bacia
hidráulica. No caso da declividade, não foi possível inseri-la devido à falta de dados para as
barragens analisadas. Já para a área hidráulica,

Foram analisadas as variáveis que melhor se correlacionassem com as características escolhidas.
Essas análises foram feitas por meio do coeficiente de determinação, variância da variável explicada e o erro padrão de estimativa.
Todos os cálculos e análises foram realizados por
meio de planilha eletrônica. Os parâmetros dependentes e independentes dos HUST obtidos
dos projetos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros das barragens analisadas.
Barragem

Qmáx (m3/s)

tp0 (h)

tb (h)

A (km2)

Tc (h)

L (km)

Aracoiaba

21,87

5,60

14,95

588,60

8,00

53,10

Benguê

21,05

10,50

28,03

1062,30

15,00

73,00

Figueiredo

13,38

25,20

67,28

1621,00

36,00

88,30

Gameleira

12,84

8,42

22,48

519,77

1,10

59,00

Gangorra

5,23

4,16

11,12

104,70

5,95

18,00

Germinal

9,31

2,10

5,61

94,00

3,00

23,00

Jaburu I

13,17

4,96

12,30

314,10

7,09

36,37

Jatobá

11,18

0,77

2,06

41,38

2,93

9,60

Jenipapeiro

13,68

2,84

7,57

186,40

4,05

27,80

Malcozinhado

5,36

9,31

24,86

240,00

13,30

22,50

Mamoeiro

26,68

14,72

39,30

1887,60

12,03

107,63

Missi

30,31

4,48

11,96

652,60

6,40

57,57

Olho D'água

5,20

2,87

7,66

71,80

4,10

21,50

Parambu

8,83

2,45

6,54

104,00

3,50

16,80

Poço da Pedra

25,06

6,64

17,72

800,00

21,03

44,90

Rosário

9,98

6,86

18,32

329,00

9,80

52,30

Taquara

12,01

9,80

26,17

565,73

14,00

42,75

Ubaldinho

9,34

3,92

10,47

176,00

5,60

27,00

Umari

27,60

7,35

19,62

975,00

10,50

65,50

A primeira etapa consiste em determinar as correlações entre as variáveis independentes e dependentes. A avaliação foi feita pelo coeficiente
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de correlação linear, cujos valores variam entre 1
e -1. Esse coeficiente mede a dependência linear
entre as variáveis.
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Destaca-se a utilização da técnica de linearização logarítmica para transformar as equações não lineares em lineares, de modo a tornar
mais fáceis os cálculos dos coeficientes de regressão e os testes estatísticos. (NAGHETTINI e
PINTO, 2007).
Após a elaboração da tabela de correlação,
selecionaram-se duas variáveis com maiores
coeficientes em relação à variável dependente
utilizada. As variáveis independentes que apresentaram coeficiente de correlação maior que
0,85 entre si foram analisadas e, conforme recomendação de Naghettini e Pinto (2007), uma
das duas variáveis era eliminada, já que variáveis colineares não fornecem novas informações à equação.

Tabela 3 - Conjunto de equações utilizadas para
verificar a regionalização.
Símbolo

r

r2

F total

F parcial

Se

Fórmula

∑"!#$(𝑥𝑥! − 𝑥𝑥̅ )(𝑦𝑦! −
)∑"!#$(𝑥𝑥! − 𝑥𝑥̅ )% ∑"!(𝑦𝑦!
∑(𝑦𝑦$ − 𝑦𝑦&)!
∑(𝑦𝑦" − 𝑦𝑦&)!

𝑦𝑦()

− 𝑦𝑦()%

∑(𝑦𝑦$ − 𝑦𝑦&)! ⁄𝑃𝑃
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∑(𝑦𝑦, − 𝑦𝑦.)" ⁄𝑃𝑃

∑(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦&)"
!
𝑛𝑛 − 𝑃𝑃 − 1

Duas importantes técnicas utilizadas para avaliar as equações obtidas foram o F total e F par∑(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦&)"
cial. A análise do F total permite avaliar a capaSY
!
𝑛𝑛 − 1
cidade do conjunto de variáveis independentes
em explicar a variável dependente. O valor encontrado deve ser comparado com o teste de
Onde:
hipótese, modelado pela distribuição Snedecor.
" "
∑ ∑(𝑥𝑥
− !𝑥𝑥̅−
)e(𝑦𝑦𝑥𝑥̅!)(𝑦𝑦
−
()
−as𝑦𝑦()
são
observações das variáveis X e Y,
! (𝑥𝑥
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!#$
Se o valor do F total for maior que o valor en-!#$
"
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a variável independente contribui de modo
"
"
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% ()%
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nificativo para a regressão. Já o F parcial
∑
(𝑥𝑥"!#$
𝑥𝑥̅!)−
(𝑦𝑦
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encontrada para a variável Y;
a contribuição de uma única variável independe variáveis independes da equação;
∑(𝑦𝑦P"é−o número
𝑦𝑦&)!
dente em explicar a variável dependente. O van é o tamanho da amostra;
lor encontrado também deve ser maior do que o
Xp é uma das variáveis independentes;
modelado pela distribuição Snedecor.
SQ Reg (Xp) é a diferença entre o somatório quaPor fim, a última análise realizada consiste na
drático da regressão com Xp e o somatório quacomparação do erro padrão da equação encondrático da regressão sem Xp.
trada (Se) com o desvio padrão amostral da variável dependente (SY). O erro padrão deve ser
menor do que o desvio padrão da variável de3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
pendente para que a equação de regressão seja
Seguindo a metodologia, foram obtidos os gráconsiderada de bom ajuste.
ficos dos HUST, de acordo com o método do SCS.
Após a construção dos hidrogramas pelo método
Na Tabela 3 estão listados os testes estatísticos
do SCS, deu-se início à regionalização desses hiutilizados para a avaliação das equações de regressão com suas respectivas fórmulas.
drogramas pelos métodos de regressão.
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Antes de iniciar os cálculos das equações de regressão, foi necessário encontrar os valores da
distribuição F de Snedecor para o nível de significância de α = 0,05. Para equações envolvendo
uma e duas variáveis independentes, os valores
encontrados foram, respectivamente, 4,45 e
3,63. Já os valores para as equações envolvendo
três e quatro variáveis independentes foram, res-

envolvendo as variáveis A e L ao mesmo tempo
foram descartadas.
Na sequência, foram inseridas uma a uma as demais variáveis independentes. A cada inserção,
era calculado o coeficiente de determinação (r2),
F total, F parcial e o erro padrão. Na Tabela 6, são
apresentados somente os resultados que passaram nos testes de verificação.

pectivamente, 3,29 e 3,11. Esses valores foram
obtidos pela distribuição F de Snedecor. Além
disso, o desvio padrão das variáveis tb, tp0 Qmáx foi,

Tabela 5 - Equações para a variável dependente tb.
Equação

r2

F Total

F parcial

Se

tb = 3,93 · Tc0,652

0,455

14,169

-

0,600

A primeira variável dependente escolhida para

tb = 0,374 ·A0,627

0,767

55,867

-

0,392

iniciar os cálculos foi o tempo de base (tb) do hi-

tb = 0,433 · Tc0,189 · A0,538

0,789

29,992

25,443

0,384

tb = 0,368 · T

0,792

30,422

25,913

0,382

respectivamente, 0,789, 0,789 e 0,561.

drograma. Inicialmente foi elaborada a matriz de

0,320
c

·L

0,835

correlação entre as variáveis desejadas buscando encontrar as melhores variáveis independentes que se correlacionassem com a variável dependente (Tabela 4).
Tabela 4 - Matriz de correlações para o tempo de base (tb).

Dessa forma, a equação que atendeu a todos os
testes de verificação e com o maior coeficiente
de determinação (r2 = 0,792) foi:

tb = 0,368 · Tc0,32 · L0,835

(1)

Matriz de Correlações
Variável

tb (h)

tb (h)

1

Tc (h)

A (km2)

Tc (h)

0,858

1

A (km2)

0,835

0,692

1

L (km)

0,778

0,560

0,953

L (km)

1

Conforme a Tabela 5, os resultados obtidos mostraram uma maior correlação linear entre as variáveis independentes Tc, A e a variável dependente tb. Além disso, percebeu-se uma colinearidade
entre A e L. O coeficiente de correlação entre
ambas foi de 0,953, por isso todas as equações
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A Fig. 3 representa os resíduos gerados entre
o tb observado e o tb previsto. De acordo com
os resultados, o maior resíduo encontrado foi
na barragem Figueiredo, com 18,4 h, e o menor na barragem de Olho D’água, com 0,17 h.
Portanto, a barragem Figueiredo distanciou-se
mais dos valores encontrados pelo método SCS,
diferentemente da barragem Olho D’água, que
apresentou forte semelhança com o método. Tal
resultado indica que o tempo de base pode ser
induzido por outros fatores que não foram considerados na Eq. 1.
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Figura 3 - Resíduos e os valores calculados de tb pela equação obtida.

A segunda variável dependente escolhida para os

Tabela 7 - Equações para a variável dependente tp0.

cálculos foi o tempo de pico (tp0) do hidrograma.

Equação

r2

F Total

F parcial

Se

Inicialmente foi elaborada a matriz de correlação

0,652
c

tp0 = 1,478 · T

0,455

14,204

-

0,599

entre as variáveis (Tabela 6).

tp0 = 0,141 · A0,627

0,767

56,142

-

0,391

0,790

30,162

25,580

0,383

tp0 = 0,163 · T

0,189
c

Tabela 6 - Matriz de correlações para o tempo de pico (tp0).
Matriz de Correlações
Variável

tp0 (h)

Tc (h)

A (km2)

tp0 (h)

1

Tc (h)

0,858

1

A (km2)

0,834

0,692

1

L (km)

0,778

0,560

0,953

tp0 = 0,163 · Tc0,189 · A0,537(2)
1

traram novamente uma maior correlação linear
entre as variáveis independentes Tc, A e a variável dependente tp0. Na Tabela 7 são apresentados
somente os resultados que passaram nos testes
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A regressão com o maior coeficiente de determinação (r2 = 0,790) e que atende aos testes estatísticos foi:

L (km)

Conforme a Tabela 6, os resultados obtidos mos-

de verificação.

·A

0,537

A Fig. 4 representa os resíduos gerados entre o
tp0 observado e o tp0 previsto pelos valores da
equação de regressão encontrada. De acordo
com os resultados, o maior resíduo encontrado
foi na barragem Figueiredo com 8,16 h e o menor
na barragem de Parambu com -0,055 h. Novamente os valores indicam um considerável distanciamento da barragem Figueiredo em relação
aos valores do método SCS.
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Figura 4 - Resíduos e valores calculados de tp0 pela equação obtida.

A última variável dependente escolhida para os
cálculos foi a vazão (Qmáx) do hidrograma (Tabela 8).

melhor resultado para o coeficiente de determinação (r2 = 0,539). Na Tabela 9 são apresentados
somente os resultados que passaram nos testes

Tabela 8 - Matriz de correlações para a vazão de pico (Qmáx).

de verificação.

Matriz de Correlações
Variável

Qmáx (m /s)

Qmáx (m /s)

1

A (km2)

0,657

3

3

Tc (h)

0,235

L (km)

0,672

A (km2)

Tc (h)

L (km)

Equação

1
0,692
0,953

Tabela 9 - Equações para a variável dependente Qmáx.

1
0,560

1

r2

F Total

Se

0,613

Qmáx = 1,401 · L

0,485

16,040

0,414

Qmáx = 1,476 · A0,373

0,539

19,902

0,392

A regressão escolhida para representar a variável
De acordo com a Tabela 8, os resultados obtidos
mostraram uma maior correlação linear entre as
variáveis independentes A, L e a variável dependente Qmáx. Além disso, essas mesmas variáveis independentes possuem alto grau de colinearidade. O
coeficiente de correlação entre ambas foi de 0,953,
por isso todas as equações envolvendo as variáveis
A e L ao mesmo tempo foram descartadas.
A eliminação de A ou de L não foi baseada somente na maior correlação de L com Qmáx (0,672).
Foi analisado também o coeficiente de determinação utilizando somente essas variáveis em
função de Qmáx. A variável área (A) mostrou o
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 86-104 | Ed. Esp. Nov. 2021

Qmáx foi a seguinte:

Qmáx = 1,476 · A0,373

(3)

Portanto, a vazão máxima ficou em função da
área da bacia. De modo geral, a área é a variável independente com maior peso na regressão e
incorpora informações de outras características
físicas da bacia (TUCCI, 2000; POLITANO e PISSARA, 2003). Além disso, Andrade et al. (2004)
também regionalizaram vazões para o Estado do
Ceará utilizando apenas as áreas das bacias.
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A Fig. 5 representa os resíduos gerados entre o Qmáx
observado e o Qmáx previsto pelos valores da equação de regressão encontrada. De acordo com os resultados, o maior resíduo encontrado foi na barra-

gem Missi com 13,72 m3/s e o menor na barragem
de Parambu com 0,47 m3/s. Portanto, Missi apresentou um maior distanciamento entre os métodos
analisados, enquanto Parambu teve o menor.

Figura 5 - Resíduos e valores calculados de Qmáx pela equação obtida.

A Tabela 10 apresenta um sumário das equações
de regressão para as variáveis do hidrograma.

Tabela 10 - Sumário das equações de regressão para
as variáveis do hidrograma.
Equação
tb = 0,368 · T

r2
·L

F Total

F parcial

Se

SY

0,792

30,42

25,91

0,38

0,79

tp0= 0,163 · Tc0,189 · A0,537

0,790

30,16

25,58

0,38

0,79

Qmáx = 1,476 · A0,373

0,539

19,90

-

0,39

0,56

0,32
c

0,835

Após a obtenção das equações de regressão para
os três parâmetros do HUST, foram elaborados
gráficos comparativos para cada barragem. Os
gráficos a seguir sintetizam os hidrogramas ge-
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rados pelo método do SCS e os hidrogramas gerados pelas equações de regressão obtidas.
A Fig. 6 representa os hidrogramas das bacias
que estão a Noroeste do Ceará. Na barragem
Jaburu I, com um desvio de 5% nas vazões máximas e nos tempos de pico, é possível perceber
que as equações propostas obtiveram resultados próximos com as equações do método SCS.
De acordo com Leme et al. (2017), a barragem
Jaburu I está sob rocha sedimentar, assim, o fluxo
subterrâneo desenvolve-se e faz com que a taxa
de esvaziamento do reservatório seja reduzida. Portanto, esse pode ser um dos motivos das
regressões apresentarem bons resultados para
essa barragem.
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a) Taquara

b) Jatobá

c) Jaburu I

d) Gangorra

Figura 6 - Hidrogramas obtidos pelo método do SCS e pela regressão para barragens das bacias
do Coreaú, Acaraú e Serra da Ibiapaba.

A Fig. 7 representa os hidrogramas das bacias
que estão a Sudoeste do Ceará. Nota-se que as
equações de regressão obtiveram resultados
próximos aos das equações do método SCS, com
um desvio médio de 12% nas vazões de pico.
Porém observou-se uma considerável diferença
entre as regressões e o método SCS na barragem
Poço da Pedra. Além disso, todas as vazões de
pico foram menores do que as vazões do método
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 86-104 | Ed. Esp. Nov. 2021

SCS, indicando, assim, uma tendência do modelo
proposto em reduzir as vazões máximas para os
reservatórios do Alto Jaguaribe. Essa tendência
pode ser em decorrência da bacia do Alto Jaguaribe ser constituída de rochas do embasamento
cristalino (cerca 81,28 % do seu território), contribuindo, assim, para o aumento da evaporação
de água devido à dificuldade em infiltrar no solo
(CEARÁ, 2009a).
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a) Mamoeiro

b) Poço da Pedra

c) Benguê

d) Parambu

Figura 7 - Hidrogramas obtidos pelo método do SCS e pela regressão para barragens da bacia do Alto Jaguaribe.

A Fig. 8 representa os hidrogramas das bacias que
estão a Sudeste do Ceará. Com um desvio médio
de 11% nos tempos de base e 19% nos tempos de
pico, percebe-se que os resultados obtidos para
as barragens da bacia do Salgado estão próximos
do método SCS. Entretanto, as vazões de pico
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do modelo proposto estão maiores nas três primeiras barragens. Essas discrepâncias indicam
valores mais conservadores para as equações
de regressão, tendo como consequência obras
superdimensionadas caso fossem utilizadas as
equações propostas.
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a) Rosário

b) Olho D’água

c) Ubaldinho

d) Jenipapeiro

Figura 8 - Hidrogramas obtidos pelo método do SCS e pela regressão para barragens da bacia do Salgado.

A Fig. 9 apresenta os resultados obtidos para a
bacia Metropolitana e bacia do Banabuiú. Essas bacias são consideradas estratégicas para o
gerenciamento dos recursos hídricos do estado
(RODRIGUES, AQUINO, THOMAZ, 2017). Com um
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desvio médio de 46% nas vazões máximas, os resultados das barragens não foram próximos dos
valores encontrados pelo método SCS, indicando
discrepâncias consideráveis no dimensionamento de estruturas de segurança hídrica.
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a) Malcozinhado

b) Aracoiaba

c) Umari

d) Germinal

Figura 9 - Hidrogramas obtidos pelo método do SCS e pela regressão para barragens das bacias Metropolitana e Banabuiú.

As Fig. 10 e 11 apresentam os hidrogramas da
bacia do Litoral e do Médio Jaguaribe. Nota-se
para essas barragens o seguinte comportamen-
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to: quando o modelo possui uma vazão de pico
maior que o método SCS, seus tempos de pico e
de base são inferiores aos do método SCS.
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a) Gameleira

b) Missi

Figura 10 - Hidrogramas obtidos pelo método do SCS e pela regressão para as barragens da bacia do Litoral.

Figura 11 - Hidrograma obtido pelo método do SCS e pela regressão para a barragem Figueiredo da bacia do Médio Jaguaribe.

Os resultados das simulações para regionalização do HUST para as 19 barragens estudadas são
resumidos na Tabela 11.
Os resultados correspondentes às vazões por
área da bacia são apresentados na última coluna
da Tabela 11. Essa relação demonstra o comportamento das vazões por unidade de área da bacia
hidrográfica da barragem. Os resultados indicam
que a área de drenagem contribui significativamente para o escoamento superficial em peque-
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nas bacias (ANDRADE et al., 2004). Uma das possíveis explicações para tal comportamento está
na relação direta entre a distribuição espacial
das precipitações e a área da bacia. Além disso,
quanto maior a bacia hidrográfica, maiores as
interações existentes em seu interior, podendo
diminuir, assim, o efeito da área de drenagem e
aumentar a participação de outros fatores, como
as águas subterrâneas, no balanço hídrico, conforme relatado por Tucci (2009).
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Tabela 11 - Parâmetros obtidos pelo modelo da regionalização.
Barragem

tb (h)

tp0 (h)

Qmáx (m3/s)

Qmáx /A (x 10-8 m/s)

Aracoiaba

19,7463

7,4364

15,9664

2,71

Benguê

31,5050

11,5038

19,9049

1,87

Figueiredo

48,8898

17,0389

23,3073

1,44

Gameleira

11,4169

4,7778

15,2420

2,93

Gangorra

7,2782

2,7800

8,3792

8,00

Germinal

7,1714

2,3046

8,0486

8,56

Jaburu I

13,8504

5,1863

12,6288

4,02

Jatobá

3,4317

1,4762

5,9246

14,3

Jenipapeiro

9,2490

3,5240

10,3930

5,58

Malcozinhado

11,3471

5,0556

11,4216

4,76

Mamoeiro

40,5925

15,0269

24,6709

1,31

Missi

19,6670

7,5354

16,5938

2,54

Olho D'água

7,4924

2,1154

7,2783

10,1

Parambu

5,7964

2,5053

8,3582

8,04

Poço da Pedra

23,3980

10,5301

17,9049

2,24

Rosário

20,8078

5,6531

12,8492

3,91

Taquara

19,7132

8,0931

15,7319

2,78

Ubaldinho

10,0140

3,6331

10,1725

5,78

Umari

25,6703

10,2684

19,2776

1,98

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A previsão do escoamento superficial em regiões secas, como no Ceará, permite um melhor
dimensionamento nos projetos executivos de
estruturas hídricas, bem como um melhor gerenciamento da oferta hídrica disponível para os
seus diferentes usos. Dessa forma, o órgão gestor dos recursos hídricos adquire mais informações para a sua tomada de decisão, diminuindo
as falhas e identificando melhor os riscos. Este
trabalho teve como objetivo principal a modelagem de Hidrograma Unitário Sintético Triangular
do SCS para regionalização, baseado em dados
de algumas bacias hidrográficas cearenses.
Portanto, destaca-se neste trabalho a boa aproximação entre as equações de regressão e o
método do hidrograma unitário sintético triangular, fato comprovado pelos testes estatísticos
em cada caso. Conclui-se que a regionalização
definida para essas bacias pode ser considerada consistente, uma vez que todos os modelos
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foram validados pelos testes estatísticos (r2, F
total, F parcial e Se). Os parâmetros que apresentaram os melhores resultados foram: área da
bacia, tempo de concentração e comprimento
do rio principal. Além disso, o modelo proposto é
de fácil aplicação e pode ser utilizado como uma
análise preliminar em projetos hidráulicos semelhantes. Portanto, diante dos testes estatísticos,
destacam-se a consistência das equações encontradas e a facilidade em suas aplicações.
As equações não consideraram outras características fisiográficas importantes, como a declividade e a área da bacia hidráulica. Além disso, recomenda-se utilizar as equações obtidas
em bacias com áreas de drenagem entre 41,38
e 1887,6 km2, tempo de concentração entre
1,1 e 36 h, comprimento de rio principal entre
9,6 e 107,63 km e um período de retorno de
1.000 anos. Qualquer caso que ultrapasse esses
limites estará extrapolando o alcance das equações geradas.
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Resumo
O estudo do comportamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em escala reduzida tem sido utilizado para
aprimorar o entendimento da biodegradação desses resíduos, possibilitando o redirecionamento de projetos
em aterros. Nesse contexto, objetivou-se analisar a evolução do processo biodegradativo em lisímetros com diferentes composições de RSU, submetidas às condições hidrometeorológicas do semiárido brasileiro. Para tanto
foram confeccionados 9 lisímetros com diferentes composições e massas de resíduos, sendo construídos com
100% de resíduos sólidos orgânico (RSO), 70% (RSUintermediário) e 40% (RSU). Verificou-se, em 270 dias de monitoramento, que a maior geração de lixiviado ocorreu nos lisímetros RSO, os quais apresentaram maiores massas
de resíduos e umidade inicial. A reduzida geração de lixiviado nos lisímetros RSUintermediário e a não geração no
conjunto RSU estão associadas à maior heteregeneidade desses resíduos, implicando em baixas densidades,
em comparação aos lisímetros RSO.
Palavras-chave: Semiárido. Células experimentais. Lixiviado.
Abstract
The study of the behavior of municipal solid waste (MSW) on a small scale was used to improve the understanding of waste
biodegradation, enabling the redirection of landfill projects. In this context, the objective was to analyze the evolution of
the biodegradative process in lysimeters with different compositions of MSW, submitted to the hydrometeorological conditions of the Brazilian semiarid. For that, 9 lysimeters were made with different compositions and masses of residues, being constructed with 100% organic solid waste (OSW), 70% (MSWintermediary) and 40% (MSW). It was verified, in 270 days of
monitoring, that the largest generation of leachate occurred in OSW lysimeters, which presented residues masses and initial humidity higher. The reduced leachate generation in the MSWintermediary lysimeters and the non-generation in the MSW
set is associated with greater heterogeneity of these residues, implying low densities, compared to the OSW lysimeters.
Keywords: Semiarid. Experimental cells. Leachate.
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1 INTRODUÇÃO
O processo biodegradativo dos resíduos sólidos
urbanos (RSU) em aterros sanitários evolui de
acordo com as condições internas. Essas condições podem ser impostas por meio da atividade
biológica ou por fenômenos externos ao processo.
Vários fatores influenciam esse processo, incluindo: presença de inibidores (a exemplo da amônia),
temperatura, pH, teor de umidade, composição
dos resíduos, geometria e operação do aterro etc.
(LASKRI e NEDJAH, 2015; SETHI; KOTHIYAL; NEMA,
2013; RAPOSO et al., 2011; CHEN; CHENG; CREAMER, 2008; BARLAZ et al., 1990).
Um dos parâmetros mais críticos que afeta a
biodegradação dos RSU é o teor de umidade. O
aumento da umidade dos resíduos eleva o transporte de nutrientes, a solubilização da matéria
orgânica e a mobilização de microrganismos em
microambientes, além de diluir a concentração
de inibidores (MORA-NARANJO et al., 2004).
Os aterros sanitários operados por tecnologia
convencional, denominada “dry tomb” (“túmulos
secos”), partem do princípio de que os resíduos
sólidos são “sepultados” em um revestimento de
plástico e/ou cobertura de solo argiloso compactado (LEE; JONES-LEE, 2015). O processo de estabilização dos resíduos é muito lento, devido à umidade insuficiente e à sua distribuição desigual nesses
aterros (SETHI; KOTHIYAL; NEMA, 2013). O’Leary e
Tchobanoglous (2002) afirmam que aterros sanitários com teor de umidade insuficiente foram encontrados em uma condição “mumificada”, com
papel de jornal de décadas ainda legível.
Como mencionado, o processo biodegradativo
dos RSU é dependente, também, da composição
dos resíduos dispostos no aterro. Laskri e Nedjah (2015) compararam a digestão anaeróbia de
dois substratos diferentes, resíduos biodegradáveis de um aterro sanitário e lodo de estação de
tratamento de águas residuárias, nas mesmas
condições de operação. Os autores verificaram
106

que, durante a fase metanogênica, quanto maior
a concentração de material orgânico biodegradável, mais elevada a produção de biogás em
ambos os casos.
De acordo com Sanchez (2009), a lignocelulose é
um dos principais componentes dos RSU, constituída principalmente por polímeros, celulose,
hemicelulose e lignina. Muitos microrganismos
são capazes de degradar e utilizar a celulose e a
hemicelulose como fontes de carbono e de energia, enquanto a lignina, principal componente do
papel, é altamente resistente à biodegradação
anaeróbia (SETHI; KOTHIYAL; NEMA, 2013; JAYASINGHE et al., 2011; HIGUCHI, 2006).
Sethi, Kothiyal e Nema (2013) citam a densidade
de compactação dos resíduos e sua importância, não apenas porque define a quantidade de
resíduos depositada em um determinado volume, mas em virtude da manutenção da distribuição uniforme da umidade e o fluxo adequado
de fluido nos aterros. Segundo O’Leary e Tchobanoglous (2002), o aumento da densidade do
material aterrado irá diminuir a disponibilidade
de umidade para algumas partes dos resíduos e,
assim, reduzir a taxa de bioconversão.
De acordo com Dayanthi (2003), os resíduos moderadamente compactados se degradam mais
rapidamente do que os resíduos densamente
compactados. O autor cita que a densidade de
compactação superior a 500 kg.m-3 reduz a capacidade de lixiviação. Além disso, a compactação de resíduos em camadas finas aumenta a
biodegradação dos resíduos devido à melhor distribuição da umidade.
Ressalta-se que, no ambiente de um aterro sanitário, sua dinâmica operacional, os elevados custos e o número de variáveis envolvidas neste tipo
de empreendimento limitam um controle mais
preciso do processo biodegradativo. Nessa perspectiva, o estudo do comportamento de aterros
em células experimentais de diferentes escalas
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pode ser bastante útil. Assim, no presente artigo
foi analisada a evolução do processo biodegradativo em lisímetros preenchidos com diferentes
composições de RSU, no município de Campina
Grande-PB, submetidas às condições hidrometeorológicas do semiárido brasileiro.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Em termos hidrometeorológicos, caracteriza-se
por condições adversas, típicas do semiárido
brasileiro, com precipitação e evaporação média
anual de 748 e 1.417 mm.ano-1, respectivamente
(PARAÍBA, 2001), o que favorece um déficit hídrico ao longo de vários meses do ano.

2.1 Caracterização da área de estudo

2.2 Aspectos construtivos dos lisímetros

O município de Campina Grande localiza-se no
estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil, sob
coordenadas geográficas de 7°13’50’’ de latitude Sul e 35°52’52’’ a oeste de Greenwich. Possui
uma população estimada de 409.731 habitantes
(IBGE, 2019) e uma geração de resíduos de RSU
em torno de 500.000 kg.dia-1 (ECOSOLO, 2016).
Destaca-se que a disposição final dos RSU de
Campina Grande-PB é realizada em um aterro
sanitário privado, desde julho de 2015, a 10 km
da área urbana do município, sob coordenadas
geográficas 7°16’38’’ latitude Sul e 36°00’51’’ a
oeste de Greenwich.

Foram confeccionados 9 lisímetros de policloreto
de vinila (PVC), sendo esses divididos, igualmente,
em 3 conjuntos, todos com altura de 1 m, porém
cada bateria era composta de um lisímetro de
0,150, 0,200 e 0,250 m de diâmetro. Cada lisímetro foi concebido de maneira a contemplar: i) uma
camada de base de solo compactado de 0,10 m,
apoiada em uma base de madeira de demolição,
de espessura aproximada de 0,02 m, devidamente
impermeabilizada; ii) camada de resíduos sólidos
de 0,60 m; e iii) camada de cobertura final de solo
compactado de 0,20 m (Fig. 1).

Figura 1 - Croqui dos lisímetros de PVC
Fonte: Acervo da pesquisa (2016)
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Todos os lisímetros foram instrumentados com
sistema de drenagem de lixiviado (Fig. 1). Ressalta-se que os solos utilizados nos lisímetros foram
os mesmos utilizados na operação do Aterro Sanitário em Campina Grande-PB.

2.3 Composição gravimétrica dos resíduos
nos lisímetros

A partir do planejamento dos experimentos, obteve-se a seguinte porcentagem de matéria orgânica nos lisímetros: i) L1, L2 e L3, lisímetros
constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO);
ii) L4, L5 e L6, lisímetros com 70% de matéria
orgânica (conjunto RSUintermediário); iii) L7, L8 e L9,
lisímetros com um percentual de 40% de matéria
orgânica (conjunto RSU).

A composição dos resíduos sólidos contidos nos
lisímetros foi baseada em um planejamento de
experimentos, por meio do qual foram definidos
limites máximo, médio e mínimo de percentual
de matéria orgânica, sendo estes de 100, 70 e
40%, respectivamente. O limite mínimo de 40%
de matéria orgânica (MO) partiu do pressuposto da composição gravimétrica dos resíduos em
países em desenvolvimento, como é o caso do
Brasil (ABRELPE, 2014).

A composição dos resíduos para os lisímetros L4
a L9 foi obtida proporcionalmente à composição
gravimétrica dos RSU de Campina Grande-PB, definida em Araújo Neto (2016), na qual 46,5% dos
resíduos são compostos por material putrescível.
Partindo desse pressuposto, a composição gravimétrica para os lisímetros L4 a L6 (contemplando
70% de matéria orgânica) e para os lisímetros L7
a L9 (contemplando 40% de matéria orgânica) são
ilustradas nas Fig. 2a e 2b, respectivamente.

b

a

Figura 2 - Composição gravimétrica dos resíduos nos lisímetros: (a) 70% de matéria orgânica (RSUintermediário)
e (b) 40% de matéria orgânica (RSU)
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

2.4 Preparação das amostras de resíduos
Os resíduos coletados para compor as amostras
foram provenientes do Aterro Sanitário em Campina Grande-PB, dispostos em um dia anterior
à operação de enchimento dos lisímetros. Para
a preparação das amostras, os resíduos foram
destinados ao pátio de poda do empreendimen-
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to (Fig. 3a). No pátio, os resíduos foram segregados em função das frações de matéria orgânica,
plástico, papel e papelão, têxtil, vidro, compósitos, metal e outros, conforme exemplos apresentados nas Fig. 3b e 3c.
Cada fração foi pesada (Fig. 3d) até ser atingida a massa necessária à obtenção das compo-
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sições de 70 e 40% de matéria orgânica (Tabela
1). Sendo assim, foram formadas duas pilhas de
resíduos, uma para cada composição desejada,
com uma massa de 70 kg cada. Vale salientar que

os resíduos passaram por um processo de redução de sua granulometria por processo manual e
homogeneização (Fig. 3e), para posterior enchimento dos lisímetros.

a

b

c

d

e

Figura 3 - Preparação das amostras para preenchimento dos lisímetros: (a) resíduos provenientes do aterro sanitário
em Campina Grande-PB, (b) segregação das frações de resíduos - plásticos, (c) segregação das frações de resíduos compósitos, (d) pesagem das frações e (e) homogeneização da pilha de resíduos
Fonte: Acervo da pesquisa (2016)

Tabela 1 - Distribuição em massa das frações de resíduos para os conjuntos de lisímetros
Frações
de resíduos

Conjunto RSUintermediário1

Têxtil sanitário
Vidro
Compósitos
Metal
Material putrescível
Plástico
Papel e papelão
Outros
Total

3,1
1,0
0,9
0,2
49,0
6,6
4,3
4,9
70,0

Conjunto RSU2
Massa de resíduos (kg)
6,2
2,0
1,9
0,5
28,0
13,1
8,6
9,7
70,0

Conjunto de lisímetros constituídos por resíduos sólidos urbanos com 70% de matéria orgânica (RSUintermediário). 2Conjunto de lisímetros constituídos por resíduos
sólidos urbanos com 40% de matéria orgânica (RSU).

1

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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2.5 Configuração dos lisímetros

Procedida a montagem, os lisímetros foram
expostos às condições meteorológicas locais.
Posteriormente, houve a necessidade de vedação dos lisímetros, após 150 dias, em função da
formação de trincas na camada de cobertura
de solo compactado. Sendo assim, os lisímetros
passaram por duas etapas operacionais: i) 150
dias iniciais, a qual compreendeu o período chuvoso de Campina Grande-PB, e ii) 150 a 270 dias,
sem aporte de precipitação.

Na Tabela 2 são apresentados detalhes da configuração dos 9 lisímetros. Como padrão para o enchimento das células experimentais, procedeu-se de
maneira a obter densidades mais próximas possíveis
para os 3 lisímetros de cada bateria. Nesse sentido,
para a bateria de lisímetros L1 a L3, por exemplo, no
momento do enchimento, a célula experimental foi
pesada para que se obtivesse, exatamente, a massa
de resíduos correspondente à altura de 0,60 m, delimitada na Fig. 1. A partir da densidade obtida para o
primeiro lisímetro de cada conjunto, replicou-se de
forma semelhante para os demais (Tabela 2).

Tabela 2 - Configurações dos lisímetros.
L14

RSO1
L24

L34

L44

RSUintermediário2
L54

L64

L74

RSU3
L84

L94

Asuperficial (x10-3 m²)

17,67

31,42

49,09

17,67

31,42

49,09

17,67

31,42

49,09

Vútil5 (x10-3 m³)

10,60

18,85

29,45

10,60

18,85

29,45

10,60

18,85

29,45

A/V (m-1)

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Massa de resíduos (kg)

11,1

19,1

30,3

7,2

10,9

19,9

5,1

8,4

13,9

Vresíduos6 (x10-3 m³)

9,85

18,10

28,70

9,85

18,10

28,70

9,85

18,10

28,70

Densidade (x103 kg.m-3)

1,13

1,06

1,06

0,73

0,60

0,69

0,52

0,46

0,48

Configuração

Lisímetros constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO). 2Lisímetros constituídos por 70% de matéria
orgânica (conjunto RSUintermediário). 3Lisímetros constituídos por 40% de matéria orgânica (conjunto RSU). 4Lisímetros 1 a 9. Observações: i) L1, L4 e L6,
lisímetros com Ø 150 mm; ii) L2, L5 e L8, lisímetros com Ø 200 mm; iii) L3, L6 e L9, lisímetros com Ø 250 mm. 5Teoricamente disponível, considerando
uma camada de resíduos de 0,60 m. 6Retirando o volume ocupado pelo dreno de lixiviado e gás, com Ø 20 mm.
1

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

2.6 Caracterização físico-química das amostras
de resíduos
Foram realizadas análises físico-químicas, conforme o Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2012),
com vistas à caracterização inicial das amostras
dos resíduos provenientes das três composições
definidas para os experimentos, sendo estas: i)
RSO (100% MO); ii) RSUintermediário (70% MO) e iii)
RSU (40% MO). Para a caracterização inicial dos
resíduos foram analisados os seguintes parâmetros: teor de umidade, sólidos voláteis e pH. Esta
caracterização foi realizada em maio de 2016.
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Adicionalmente, foram realizadas análises no
lixiviado gerado nos lisímetros, ao longo do
período de monitoramento, sendo avaliados
os parâmetros de pH e DQO. Inicialmente essa
caracterização foi mensal, entre os meses de
junho a agosto de 2016; após esse período,
essa frequência passou a ser bimestral (outubro/2016, dezembro/2016 e fevereiro/2017).
Sendo assim, além da caracterização inicial na
fase de enchimento dos lisímetros, foram realizadas 6 campanhas de monitoramento, englobando 270 dias de confinamento dos resíduos
nas células experimentais.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 105-118 | Ed. Esp. Nov. 2021

Evolução do processo biodegradativo em lisímetros com diferentes composições de resíduos sólidos urbanos

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

(2011), a maior parcela de umidade na massa

3.1 Caracterização físico-química inicial das
amostras de resíduos

de resíduos é encontrada nos compostos orgâ-

Na Tabela 3 é apresentada a caracterização físico-química inicial das amostras de resíduos provenientes das 3 composições em estudo: i) RSO
(100% MO); ii) RSUintermediário (70% MO) e iii)
RSU (40% MO).

lão, trapos, couros, etc. Bidone e Povineli (1999)

Na caracterização físico-química inicial das
amostras de resíduos verificou-se que o maior
teor de umidade, de 56,76%, foi identificado
para a amostra de RSO (Tabela 3). Segundo Melo

em estudo (Tabela 3). Ressalta-se que essa faixa

nicos, seguidos pelas frações de papel e papeafirmam que a umidade dos resíduos aterrados
se encontra na faixa de 40 a 60% para as condições climáticas brasileiras; o que corrobora
com os valores determinados para as amostras
de umidade é considerada ótima para a atividade de diferentes grupos microbianos e fúngicos
(MELO, 2011).

Tabela 3 - Caracterização físico-química inicial das amostras de resíduos provenientes
das três diferentes composições em estudo
Parâmetros
Umidade (%)
Sólidos voláteis (%)
pH

L14

RSO1
L24
56,76
72,51
4,77

L34

L44

RSUintermediário2
L54
52,78
75,69
5,35

L64

L74

RSU3
L84
49,12
71,63
5,60

L94

Lisímetros constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO). 2Lisímetros constituídos por 70% de matéria
orgânica (conjunto RSUintermediário). 3Lisímetros constituídos por 40% de matéria orgânica (conjunto RSU). 4Lisímetros 1 a 9.

1

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

O teor de sólidos voláteis (SV) para todas as composições de resíduos foi superior a 70%, conforme
observado na Tabela 3, o que se configura num indicativo da presença de um elevado percentual de
matéria orgânica a ser bioestabilizada (GARCEZ,
2009). Aires (2013), monitorando uma célula experimental de RSU em Campina Grande-PB, com uma
composição de 46,5% de matéria orgânica e volume de 11 m³, verificou teores de sólidos voláteis de
76%. Valores semelhantes foram constatados por
Leite (2008) e Ribeiro et al. (2016) com estudos em
células experimentais em Campina Grande-PB.
Segundo Röhrs, Fourie e Morris (2003), o SV é um
bom parâmetro para indicar a perda de material
orgânico em um aterro ao longo do tempo; entretanto, isoladamente, não é um bom indicador
do potencial da geração de biogás, quando se
trata do RSU em sua totalidade, pois nem todo
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 105-118 | Ed. Esp. Nov. 2021

material volátil é convertido em gás, como é o
caso de plástico e borracha.
O pH inicial das amostras de resíduos ficou na
faixa de 4,7 a 5,6 (Tabela 3). Segundo Alcântara (2007), o pH igual a 6,0 estaria em torno dos
padrões normais para o RSU devido ao fato de a
maior fração dos resíduos ser composta de resíduos orgânicos. Essa assertiva condiz com o pH
de 5,6, obtido para o conjunto de lisímetros da
categoria RSU. Entretanto, valores mais ácidos
de pH foram verificados para as demais categorias de lisímetros, em função do maior percentual de matéria orgânica.

3.2 Geração de lixiviado nos lisímetros
Na Fig. 4 é ilustrado o volume de lixiviado gerado
nos lisímetros em estudo, bem como o acumula111
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do no período monitorado. Verificou-se que nos
2 (dois) meses após o enchimento dos lisímetros
houve geração de lixiviado apenas nas células experimentais de RSO. Ressalta-se que essa geração se estendeu por todo o período monitorado.

área superficial gerou quantidades inferiores de
subprodutos líquidos. Entretanto, não foi verificada uma proporcionalidade entre essas variáveis.
Esses resultados são condizentes com as maiores
densidades alcançadas nos lisímetros L1, L2 e L3
(Tabela 4), decorrentes da maior homogeneidade da massa de RSO. Adicionalmente, essa característica dos RSO resulta em uma diminuição
de vazios no interior dos lisímetros e favorece a
expulsão dos líquidos lixiviados gerados. Outro
aspecto a destacar é que essa configuração de lisímetros apresenta maiores quantidades de materiais a serem biodegradados, incrementando a
geração de lixiviado.

Após 270 dias de enchimento dos lisímetros, todas
as células experimentais do conjunto RSO (100%
MO) e RSUintermediário (70% MO) geraram líquidos lixiviados, sendo o volume acumulado superior nas
células experimentais de resíduos orgânicos, totalizando 857,5, 1.020,5 e 1.656,0 mL em L1, L2
e L3, respectivamente (Fig. 4). Verifica-se que há
relação entre a massa de resíduos e o volume de
lixiviado gerado, no qual o lisímetro com menor

Figura 4 - Evolução temporal do volume de lixiviado nos lisímetros
L1, L2 e L3 - lisímetros constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO).
L4, L5 e L6 - Lisímetros constituídos por 70% de matéria orgânica (conjunto RSUintermediário).
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Tabela 4 - Geração de lixiviado nos lisímetros em estudo
Lisímetros
RSO1

RSUintermediário2

RSU3

Mresíduos (kg)

Densidade (x103 kg.m-³)

4

Vlixiviado (mL)

L1

11,1

1,13

857,5

L24
L34
L44
L54
L64
L74
L84
L94

19,1
30,3
7,2
10,9
19,9
5,1
8,4
13,9

1,06
1,06
0,73
0,60
0,69
0,52
0,46
0,48

1.020,5
1.656,0
136,0
31,2
30,0
0,0
0,0
0,0

1
Lisímetros constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO). 2Lisímetros constituídos por 70% de matéria orgânica
(conjunto RSUintermediário). 3Lisímetros constituídos por 40% de matéria orgânica (conjunto RSU). 4Lisímetros 1 a 9.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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No conjunto RSUintermediário verificou-se uma relação inversa entre a área superficial dos lisímetros
e o volume de lixiviado. Em L4, a maior quantidade de subproduto líquido pode estar associada à
maior dificuldade de compactação dos resíduos
na célula experimental, em virtude de sua reduzida área superficial. Isso dificultou a distribuição
e acomodação dos materiais, resultando em caminhos preferenciais para a percolação do lixiviado (Tabela 4).
Por meio dos resultados apresentados na Tabela 4,
evidencia-se a influência da composição dos resíduos (Fig. 2) na geração dos líquidos lixiviados,
em especial das categorias papel e papelão e têxteis sanitários, que podem atuar como materiais
absorventes dos líquidos gerados. Tal aspecto é
evidenciado ao se comparar a geração de lixiviado nos lisímetros dos conjuntos RSUintermediário e
RSU, com 10,6 e 21,2% desses materiais, respectivamente. Sendo assim, verifica-se que o elevado
percentual de materiais com capacidade de retenção de líquidos nos lisímetros de RSU, associado às condições meteorológicas da região, pode
ter contribuído para que a capacidade de campo
dos resíduos não fosse excedida e, consequentemente, impediu a percolação do lixiviado gerado
no processo biodegradativo.
Por meio de estudos realizados por Silva (2016)
em um lisímetro de RSU com volume de 11 m³,
localizado em Campina Grande-PB, foi verificado
que não houve a geração de líquidos lixiviados.
Para as células experimentais em estudo, com
composição de RSU típica desse mesmo município (caso dos lisímetros L7, L8 e L9), não se verificou a percolação de lixiviado depois de 270 dias
de monitoramento; o que corrobora o fato de que
o resíduo de Campina Grande, apesar de apresentar umidade inicial elevada (Tabela 3), opera sob a
condição de túmulos secos climáticos.
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Adicionalmente, as baixas densidades alcançadas nos lisímetros de RSU, quando comparadas
às demais células experimentais, estão relacionadas ao percentual de plásticos (Tabela 4). O
maior percentual em massa de plásticos no conjunto RSU, de 18,7%, embora reduzido quando
comparado com o percentual de matéria orgânica (40%), é expressivo em termos de variação
de volume, quando do processo de compactação.
De acordo com estudos realizados por Araújo
Neto (2016), que obteve a composição gravimétrica do município de Campina Grande-PB
utilizada como base para esta pesquisa, a fração de plásticos representou um percentual em
massa de 16,7%, sendo que em termos volumétricos dos resíduos soltos e compactos esse percentual atingiu 53,5 e 39,2%, respectivamente.
Já os resíduos orgânicos, materiais de baixa
compressibilidade, obtiveram um percentual
em massa de 46,5%, e em termos volumétricos
esse percentual aumentou de 14,6 para 24,5%,
após a compactação.
Tais resultados refletem a influência, também, da
categoria dos plásticos na retenção da umidade
gerada pelo processo biodegradativo dos resíduos, uma vez que esse material, por ocupar quase
a metade do volume dos lisímetros do conjunto
RSU, pode favorecer a formação de obstáculos
que impedem a percolação de líquidos lixiviados.
Diante do exposto, ressalta-se que os resultados
obtidos são indicativos, também, da influência
da reduzida contribuição pluviométrica do período em estudo, que durante a primeira etapa
do monitoramento (150 dias iniciais) foi de 147,0
mm, associada aos elevados índices de evaporação, de 626 mm, quando considerada uma média
histórica para o período maio a outubro, conforme Fig. 5 (AESA, 2017; PARAÍBA, 2001).
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1a etapa - aporte pluviométrico

2a etapa - sem aporte pluviométrico

Figura 5 - Volume de lixiviado nos lisímetros e dados hidrometeorológicos
L1, L2 e L3 - lisímetros constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO).
L4, L5 e L6 - Lisímetros constituídos por 70% de matéria orgânica (conjunto RSUintermediário).
Fonte: Dados da pesquisa (2017); AESA (2017); PARAÍBA (2001).

Essas condições de baixas contribuições pluviométricas, associadas ao solo utilizado na camada
de cobertura dos lisímetros (CL - argila inorgânica de mediana plasticidade, classificação do
SUCS (ASTM D2487-11)), com coeficientes de
permeabilidade à água, in situ e em laboratório,
da ordem de 10-8 m.s-1 (ARAÚJO, 2017), conferiram ao sistema baixa taxa de infiltração. Certamente esses fatores influenciaram, também, na
evolução do processo biodegradativo dos RSU,
visto que a umidade disponível ao sistema foi
oriunda, majoritariamente, dos resíduos.
Além disso, evidencia-se o efeito de escala dos
lisímetros quando comparados, por exemplo,
com uma célula do Aterro Sanitário em Campina
Grande-PB. Ressalta-se que: i) a massa de resíduos no lisímetro de maior diâmetro e densidade, 30,3 kg em L3, é mais de 2 milhões de vezes
inferior à massa de resíduos da Célula 2 do aterro, que é de 62.359.438,0 kg; ii) a área superficial
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da camada de cobertura dos lisímetros de maior
diâmetro é de 0,04909 m², cerca de 8 mil vezes
menor que a da Célula do aterro, em torno de
400 m²; iii) o peso próprio da camada de cobertura, que nos lisímetros em estudo é de 0,20 m e
na célula do aterro varia de 0,80 a 1,40m, o qual
interfere na tensão aplicada no resíduo e consequente geração de lixiviado.
Um fator a se levar em consideração é a razão
área superficial/volume. Quando a área superficial é maior que o volume, têm-se maiores trocas
de energia e matéria com o meio. Nesse sentido,
na estação de seca, há uma interferência maior
nos lisímetros se comparado com aterros nas
mesmas condições pluviométricas. Assim, em
um aterro sanitário em escala real, as trocas de
energia e matéria são menores do que em um lisímetro, pois este tem uma área superficial muito maior se comparado ao aterro.
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3.3 Caracterização físico-química do lixiviado
no decorrer do monitoramento dos lisímetros
3.3.1 pH
A caracterização físico-química do lixiviado foi realizada somente paras os lisímetros que geraram

subprodutos líquidos no período do monitoramento.
Os valores de pH obtidos estão ilustrados na Fig. 6.

Figura 6 - Evolução temporal do pH nos lisímetros que geraram lixiviado
L1, L2 e L3 - lisímetros constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO).
L4, L5 e L6 - Lisímetros constituídos por 70% de matéria orgânica (conjunto RSUintermediário).
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Verifica-se que o conjunto de lisímetros de RSO,
único que gerou lixiviado desde os primeiros
dias de monitoramento, permaneceu com o pH
baixo durante todo o período em estudo, não
atingindo valor superior a 5,5 (Fig. 6). Zhai et al.
(2015) investigaram, em laboratório, o efeito de
diferentes valores de pH inicial (6,0; 6,5; 7,0; 7,5
e 8,0) e um pH inicial sem controle na digestão
anaeróbia de resíduos de cozinha, inoculado com
esterco bovino. Os resultados mostraram que os
reatores com pH inicial sem controle e pH inicial
de 6,0 não atingiram a fase metanogênica. Os
valores de pH dos outros reatores atingiram valores de 7,7 a 7,9, com significativo aumento na
geração de metano.
Resultados semelhantes aos obtidos por Zhai et
al. (2015), para os reatores com pH inicial sem
controle e pH inicial 6, foram verificados nos liRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 105-118 | Ed. Esp. Nov. 2021

símetros de RSO deste estudo, uma vez que o pH
nesse conjunto se manteve ácido durante os 270
dias de monitoramento.
Após 90 dias foi verificada a geração de lixiviado
no lisímetro L4, e somente após 270 dias o L5 e
L6 geraram subprodutos líquidos. Dessa forma,
o pH nesses lisímetros apresentou valores mais
elevados, em torno de 8,0 (Fig. 6), indicando, a
princípio, condições favoráveis ao desenvolvimento da fase metanogênica de biodegradação.

3.3.2 DQO
Os valores de DQO para os lisímetros que geraram lixiviado, no período em análise, estão ilustrados na Fig. 7. Elevados valores de DQO, superiores a 120.000 mgO2.L-1, foram verificados nos
lisímetros de RSO (L1, L2 e L3), em todo o período
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monitorado (Fig. 7). Segundo O’Leary e Tchoba-

dos ácidos orgânicos no lixiviado, o que promove

noglous (2002), a DQO na fase acidogênica au-

a redução do pH para valores ácidos, conforme

menta de forma significativa devido à dissolução

verificado no conjunto RSO (Fig. 6).

Figura 7 - Concentrações de demanda química de oxigênio do lixiviado nos lisímetros

L1, L2 e L3 - lisímetros constituídos em sua totalidade (100%) de matéria orgânica (denominado de conjunto RSO).
L4 e L6 - Lisímetros constituídos por 70% de matéria orgânica (conjunto RSUintermediário).
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Quanto ao conjunto RSUintermediário (70% MO), no
período de 90 a 210 dias, o lisímetro L4 obteve
valor máximo de DQO de 75.889 mgO2. L-1 (Fig.
7). Nesse período, o pH do lixiviado em L4 variou
entre 6,13 e 7,10, aumentando com o decorrer
do tempo (Fig. 6). Alcântara (2007) obteve em
lisímetros experimentais de RSU um valor máximo de DQO de 72.900 mgO2. L-1. Durante os
100 dias iniciais de monitoramento desses lisímetros, observou-se uma tendência de elevação
dos valores de DQO. Com o passar do tempo, esses valores decresceram acentuadamente, sendo
constatados valores entre 1.400 a 350 mgO2. L-1,
depois de decorridos 193 dias de aterramento
dos resíduos.
Com o decorrer do monitoramento dos lisímetros
do presente estudo, os valores da DQO tenderam
a decrescer, em virtude da diminuição do índice
de material orgânico, levando em consideração a
biodegradação do resíduo. No lisímetro L4, após
270 dias, houve uma redução expressiva de DQO,
atingindo o valor de 806 mgO2. L-1, acompanhado
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de uma elevação do pH para 8,0; caracterizando,
dessa forma, um ambiente alcalino.
Apesar de o lisímetro L5 ter gerado lixiviado,
após 270 dias de monitoramento, em função do
pequeno volume coletado, não foi possível analisar o parâmetro DQO. Não obstante, como L4, L5
e L6, após 270 dias, estavam na mesma faixa de
pH (8,0, 8,08 e 7,94, respectivamente), e como o
valor de DQO de L4 e L6 foi de 806 mgO2. L-1; provavelmente, um valor reduzido de DQO, próximo
a 800 mgO2. L-1, seria registrado em L5.

4 CONCLUSÕES
• A baixa geração de lixiviado nos lisímetros do
conjunto RSUintermediário e a não geração de lixiviado no conjunto RSU está associada à maior heteregeneidade desses resíduos, o que implicou
em baixas densidades, quando comparadas com
os lisímetros de RSO; e, consequentemente, em
uma menor massa disponível para ser metabolizada pelos microrganismos.
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 105-118 | Ed. Esp. Nov. 2021
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• A categoria de materiais relacionados a papel e papelão e têxteis sanitários pode exercer uma capacidade de absorção da umidade no interior dos lisímetros, impedindo parcialmente sua percolação.

ARAUJO, P. S. Análise do desempenho de um solo compactado

• Os plásticos, por ocuparem quase a metade do
volume dos lisímetros, configuram-se como obstáculo na percolação do lixiviado.

BARLAZ, M. A.; HAM, R. K.; SCHAEFER, D. M.; ISAACSON,

• No conjunto RSO houve uma acidificação do
meio, uma vez que não foi adicionado nenhum
tipo de inóculo para tamponar o pH.
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Resumo
Atualmente há necessidade de redução do consumo de água potável, e é notável que a água de chuva no Brasil é um grande potencial de fornecimento. Para fins não-potáveis, a água de chuva pode ser uma alternativa
de oferta com etapas mais simplificadas de tratamento se comparadas com etapas para obtenção de águas
para fins potáveis. Identifica-se a necessidade de estudar o perfil da água precipitada e como tratá-la em regiões em que se deseja estabelecer o projeto para o seu aproveitamento. Com vistas a verificar a possibilidade
de melhoria no sistema de consumo de água, a presente pesquisa apresenta um estudo de caso sobre o aproveitamento de água da chuva em uma das unidades do campus da Universidade Estadual de Campinas. Para
isso, verificou-se o perfil de precipitação da região (119 ± 80 mm/mês), bem como o de demanda de água
da faculdade (142 ±21m³/mês). Ainda foi indicado um possível reservatório para o aproveitamento da água
pluvial, já que foi concluída a possibilidade de reúso de água pluvial; entretanto é necessária a continuidade
do estudo para detalhamento do reservatório.
Palavras-chave: Água pluvial. Tratamento. Sustentabilidade. Abastecimento.
Abstract
Currently, there is a need to reduce the consumption of drinking water, and it is notable that rainwater in Brazil has
great supply potential. For non-potable purposes, rainwater can be an alternative water supply with more simplified
treatment steps, compared to steps for obtaining drinking water. It’s necessary to study the precipitated water profile and how to treat it in the regions where the intention is to implement the project. In order to verify the possibility
of improving the water consumption system, this research presents a case study on the use of rainwater in one of
the campus units at the State University of Campinas. For this, the pollution profile of the region (119 ± 80 mm /
month) was verified, as well as the demand for water from the college (142 ± 21m³ / month). A possible reservoir for
the use of rainwater was also indicated, since the possibility of rainwater reuse was concluded, but a detailed study
for the water reservoir is necessary.
Keywords: Rainwater. Treatment. Sustainability. Supply.
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1 INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural indispensável à vida
humana. Entretanto, suas condições de acesso
podem ser alarmantes: apenas 2,5% do volume
total de água no mundo é doce, sendo que, dessa porção, o homem tem acesso a apenas 0,4%.
Pode-se lembrar ainda que, a partir do século
XVIII, a urbanização tem ocorrido de forma extremamente acelerada, resultando num aumento da pressão sobre as fontes de abastecimento,
que não evoluíram na mesma proporção (ELER,
2016). De acordo com os dados do Ministério do
Desenvolvimento Regional (2018), o índice nacional médio de perda de água na distribuição é
de 38,5%. Soma-se também que, de acordo com
o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2015 Água para um mundo sustentável, a demanda
de água no planeta deve aumentar em 55% até
2050. Dessa forma, além da pequena porção disponível de água doce para o ser humano, seguida
por aumento de demanda, existe um desperdício
considerável no sistema de abastecimento.
O Brasil, de forma geral, apresenta grande potencial de águas de chuva como fonte deste recurso
natural para diversas aplicações. Entretanto, em
grande parte dos casos, essa água é desperdiçada quando entra em contato com outras porções
já contaminadas. Desse modo, considera-se uma
possibilidade de melhoria no aproveitamento
dos recursos disponíveis, como a água da chuva,
especialmente para fins não potáveis.
Outra vantagem do uso de água da chuva para
fins não potáveis, o que permite diminuir a demanda de água potável da concessionária de
abastecimento, é a sua boa qualidade. Apesar de
ser uma região distante de Campinas, um estudo
foi realizado no semiárido do estado da Paraíba
com o objetivo de comparar a qualidade da água
da chuva e as oriundas de açudes. Como resultado, determinou-se que, dentre os 15 parâmetros
de qualidade da água analisados, os resultados
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da água da chuva foram melhores do que os do
açude, com exceção de 5 parâmetros que não
apresentaram diferenças significativas entre as
duas fontes (FARTO, C. D., SILVA, T. C., 2020).
Apesar de se tratar de uma técnica relativamente simples, o país não tem essa tradição. Como há
cerca de 12% da água doce do mundo no Brasil,
existe uma “cultura da abundância” que facilita a
despreocupação por parte dos cidadãos (VERDÉLIO, 2017). Outra questão cultural que explica tal
desatenção é a que Carlon (2005) propõe, de que
durante a colonização os exploradores trouxeram
uma nova técnica para a agricultura, deixando de
lado o uso da água de chuva. Diante dessa análise,
percebe-se que se faz necessário reverter tal situação planejando e investindo em sistemas alternativos de utilização de água pluvial.
Deste modo, a presente pesquisa tem o objetivo
de verificar a possibilidade de aproveitamento de
água da chuva em uma das unidades da Universidade Estadual de Campinas de acordo com a
precipitação da região e a demanda de água da
faculdade e indicar um possível reservatório para
seu uso.

2 METODOLOGIA
A pesquisa se divide em três partes: (2.1) estudo
sobre a oferta de água pluvial; (2.2) determinação
da demanda de água pela comunidade da unidade
de ensino e (2.3) cálculo do possível reservatório.
O local escolhido para o projeto é a Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC)
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), localizada no campus de Campinas/SP.

2.1 Oferta de água pluvial
Para descrever o comportamento pluviométrico
da região, foi feita a avaliação de uma série histórica dos dados de precipitação de 1988 a 2018.
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A escolha do período foi baseada nas indicações
do Guide to Hydrological Practices (WMO, 2009),
o qual aponta que para dados representativos
deve-se obter uma amostra para análise de pelo
menos 30 anos.
Estes foram fornecidos pelo Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE), em que os dados
de oferta pluviométrica correspondem ao Posto
de Barão Geraldo (Prefixo: D4-047). Para garantia do conhecimento da oferta de água da chuva na região, compararam-se esses dados com
os fornecidos pelo Climatempo e pelo Centro de
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicada à Agricultura (CEPAGRI). Estes últimos foram
coletados próximo à Faculdade de Engenharia
Agrícola (FEAGRI) da UNICAMP (mesma região
da área de estudo: FEC/UNICAMP).

2.2 Demanda de água pela comunidade da
unidade de ensino
Para determinar o consumo de água pela comunidade da FEC, a Divisão de Sistemas da Prefeitura Universitária forneceu dados sobre a demanda de água no prédio por um período de 3 anos
(totalizando dados de 2017, 2018 e 2019). Além
desses dados, o consumo de água foi obtido por
leituras quinzenais do hidrômetro, anotadas no
mesmo horário, a partir de agosto de 2018 até
junho de 2019 (data de início e final de pesquisa).
O prédio escolhido para a pesquisa é formado
por 77 salas (de aula, de informática, administrativas, de serviço e eventos); 10 sanitários (com
50 vasos sanitários e 50 pias, no total), 5 copas
para uso de funcionários e 14 bebedouros. Além
disso, na área há uma cantina. Deste modo, o
hidrômetro mede vazões requeridas pelos bebedouros, sanitários, limpeza, cozinha e irrigação
de jardim.
A população que frequenta a faculdade é estimada em 60 funcionários (incluindo os da
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cantina, limpeza, portaria e administração), 97
professores, 769 alunos de graduação e 360 de
pós-graduação, totalizando 1286 pessoas. Esse
dado é importante para obter o valor de demanda de água per capita.

2.3 Determinação do reservatório
Para determinar o volume mínimo necessário do
reservatório, compararam-se os dados de precipitação e de demanda.
O volume precipitado é dado pela altura de chuva, em milímetros, multiplicada pela área de captação e pelo coeficiente de escoamento. A altura
de chuva foi determinada pelos dados fornecidos pelo DAEE, como explicado anteriormente.
Já o coeficiente de escoamento depende do tipo
de material utilizado na superfície de captação
da água de chuva (NBR 15527:2019). Segundo
Hofkes e Frasier apud May (2004), o coeficiente
varia de 0,8 a 0,9 para telhas cerâmicas; e entre
0,7 e 0,9 para telhas corrugadas de metal. Para
o trabalho em questão, o coeficiente de escoamento utilizado será igual a 0,8, valor médio para
telhas de metal.
A área de captação de águas pluviais foi determinada com auxílio do software Autocad, a partir
das áreas de telhado dos prédios de sala de aula
com 2.217,4 m2.
Já a demanda de água foi determinada a partir dos dados fornecidos pela prefeitura para os
anos de 2018 e 2019, e estes foram comparados com as leituras obtidas durante o período
de projeto. Nos meses em que existem dados dos
dois anos, adotou-se a demanda, apresentada
na Tabela 3, como média dos consumos de 2018
e 2019, apresentados na Tabela 2. Nota-se que
os dados de 2017 não foram incluídos no cálculo.
Isso se justifica pelo fato de estes não representarem mais o consumo no prédio devido à troca
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das bacias sanitárias, que aumentavam significativamente o consumo de água.
Determinaram-se as possíveis dimensões mínimas do reservatório a fim de armazenar água da
chuva que, após devido tratamento, possa ser utilizada no prédio em bacias sanitárias, lavagem de
piso e jardim (uso não potável). Esses cálculos foram realizados comparando-se os dados de precipitação (oferta) e de demanda ao longo dos anos.
Como já mencionado, a metodologia de cálculo
consiste em comparar, mês a mês, o volume de
água precipitada coletada pelo telhado com a
demanda da unidade. Reserva-se então, em meses de excedente de água, para suprir os meses
em que o volume precipitado é menor do que a
demanda de água. As Eq. 1, 2 e 3 resumem estes
cálculos:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑉𝑉! − 𝐷𝐷 

va precipitada no mês (mm) pelo coeficiente de
escoamento, definido como 0,8, e pela área de
telhado determinada para captação de água. O
resultado é apresentado na Tabela 3.
Obtendo os resultados, foi possível descrever a
viabilidade de aproveitamento da água pluvial na
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) considerando a demanda, oferta e
as possíveis dimensões do reservatório.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Oferta de água pluvial
A série histórica fornecida pelo DAEE (2018) é
apresentada na Fig. 1, no gráfico tipo box-plot
com o intuito de facilitar a visualização da varia-

(1)

ção da precipitação entre os meses do ano hidro-

𝑉𝑉! "ê$ &'( = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"ê$ & + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"ê$ &'( (2)

lógico. A partir dela pode-se observar o comporta-

𝑉𝑉!,#$%&'

estende até março de forma que, de fato, o maior

𝑖𝑖 = 12
= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑉𝑉!
+ (3)
𝑖𝑖 = 1

mento da chuva de acordo com o ano hidrológico,
em que o período úmido se inicia em outubro e se
volume de água precipitada ocorre nesse período.

Onde:
Dif (diferença) é o volume excedente à demanda
mensal ou o volume que falta para completar a
demanda em relação ao volume precipitado (L);
VP é o volume precipitado (L);
D é a demanda mensal de água do instituto (L);
VR é o volume necessário a cada mês no reservatório para aproveitamento total da água da
chuva (L);
VR,final é o volume necessário para o reservatório,
definido a partir do maior volume calculado para
cada mês (L).

Já de abril até agosto observa-se uma sequência

Como já mencionado, volume precipitado é obtido através da multiplicação da altura de chu-

as médias de precipitação em Campinas ao longo
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de períodos de pouca precipitação, o que pode ser
crítico para o aproveitamento de água caso ocorra
de a demanda por água ser maior do que o volume
de chuva neste período.
Além dos dados obtidos pelo DAEE (2018), cujo
grande tamanho da amostra permite maior confiabilidade dos valores, teve-se acesso às chuvas
médias mensais fornecidas pelo CEPAGRI (2018).
Resumem-se as médias de precipitações mensais na Tabela 1, onde também são apresentadas
de 60 anos, fornecidas pelo Climatempo (2018).
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Figura 1 - Boxplot da precipitação total anual em milímetros em Barão Geraldo. Fonte: DAEE (2018).

Tabela 1 - Comparação das médias mensais de precipitação em mm.
Fonte

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Climatempo

227,0

212,0

126,0

55,0

46,0

51,0

51,0

31,0

63,0

149,0

143,0

205,0

DAEE

263,8

193,6

158,8

69,4

69,2

44,5

35,3

27,7

65,2

126,7

148,0

230,1

CEPAGRI

289,2

190,1

168,4

66,2

67,4

53,7

41,9

24,8

57,5

113,8

167,4

216,8

Pode-se observar que há uma pequena diferença
nos resultados de precipitação, uma vez que as
coletas, apesar de serem próximas, não ocorrem
no mesmo local. Os dados fornecidos pelo CEPAGRI são coletados na FEAGRI, o que representaria
melhor a FEC, por serem próximos; entretanto, a
série de dados é muito curta. Já os dados do DAEE
são coletados em Barão Geraldo, mas não dentro
da UNICAMP, e a fonte do CLIMATEMPO, embora
seja na cidade de Campinas, não tem indicação
exata do local. Assumem-se então os dados do
DAEE como referência de oferta hídrica, uma vez
que seu maior número de dados permite maior
precisão quanto aos resultados de precipitação
na bacia. Portanto, para a média da chuva preci-

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 119-129 | Ed. Esp. Nov. 2021

pitada em cada mês, são utilizadas informações
dos últimos 60 anos para o respectivo mês.
Avalia-se ainda o comportamento pluviométrico
ao longo dos anos a partir da precipitação total
anual, já que existem períodos úmidos e secos,
como é apresentado na Fig. 2. As linhas vermelhas representam as médias respectivas de cada
período. Não se pode, portanto, dimensionar um
reservatório de água de chuva conhecendo apenas uma pequena amostra de dados pluviométricos, já que isso pode acarretar em considerar
apenas uma estação, o que implica possibilidade
de maior aproveitamento e então um reservatório maior, ou o contrário, considerar anos de
seca, com reservatório muito pequeno.
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Figura 2 - Análise de tendências.

Destaca-se, por fim, que hoje existem poucos
dados em relação à rede hidrológica pluviométrica. Os dados obtidos pelo DAEE não eram tão
próximos ao instituto, enquanto os dados do CEPAGRI tinham curta série histórica e o acesso a
tais dados poderia ser mais fácil, com planilhas
mais intuitivas, de forma que quando se facilita
o acesso a esse tipo de informação existe maior
possibilidade de que a prática do uso da água de
chuva seja mais difundida.
Já no caso do CLIMATEMPO, há a vantagem de os
dados estarem acessíveis na internet, facilitando
estudos que necessitam dessas informações, entretanto não informam detalhes sobre os postos
de medidas e sua metodologia, o que pode diminuir a confiabilidade dos dados.
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3.2 Demanda de água pela comunidade da
unidade de ensino
Além da série histórica de oferta de água na região da faculdade, verificou-se a demanda de
água do prédio. A Tabela 2 apresenta os dados de
demanda de água no prédio de acordo com os registros da Divisão de Sistemas da Prefeitura Universitária (2018-2019) e das leituras quinzenais
do hidrômetro durante a pesquisa, ou seja, no
período de agosto de 2018 até junho de 2019. A
leitura do mês de agosto foi realizada apenas durante metade do mês, visto que a pesquisa teve
início em agosto de 2018 e a primeira leitura foi
possível de ser realizada apenas a partir do meio
deste mês. Na Tabela 2 também foi calculado o
desvio padrão do consumo mensal entre as diferentes fontes.
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Tabela 2 - Consumo de água do prédio da FEC no período de um ano. Fonte: Administração da FEC, autor.
Mês

Consumo
Leitura
própria
(m³) **

Consumo
2017 (m³)

Consumo
2018 (m³)

Consumo
2019 (m³)

Desvio
Padrão (m³)

Temperatura
°C (Max /
Min)

Observações/ Eventos

Janeiro

238

-

156

150

49

35/17

- Período de férias acadêmicas
- Mês chuvoso

Fevereiro

50

-

236

131

93

37/18

- Período de férias acadêmicas
- Mês chuvoso

Março

115

-

302

73

122

33/17

- Início do período letivo

Abril

133

-

298

147

91

32/15

Maio

137

303

251

122

88

30/11

- Unicamp Portas Abertas
(Atividade com maior número de pessoas)

Junho

211

276

120

200

64

29/10

- Manutenção da tubulação do hidrômetro

Julho

-

180

105

-

53

30/13

- Período de férias acadêmicas

Agosto

94*

311,0

209,0

-

109

28/13

- Semana de Engenharia
(Atividade com maior número de pessoas)

Setembro

132

285

209

-

77

32/15

- Ocorrência da primeira chuva
- Data de leitura da prefeitura foi alterada

Outubro

161

369

243

-

105

32/18

- Advanced school (Atividade com maior
número de pessoas)
- Interrupção no fornecimento de água
por um dia
- Mês chuvoso e com dias frios
- Semana da Arquitetura

Novembro

93

240

135

-

76

32/18

- Mês chuvoso
- Workshop Internacional de Alvenaria
Estrutural
(Atividade com maior número de pessoas)

53

25/22

- Período de férias acadêmicas

Dezembro

73

173

91

-

TOTAL

1343

2137

2355

823

Média

122

267

196

137

L/dia.pessoa

132

288

212

148

*Contabiliza apenas metade do mês de agosto.								
** Durante período de projeto.									

A Norma Técnica Sabesp de 2012: “NTS 181 Dimensionamento do ramal predial de água,
cavalete e hidrômetro - Primeira ligação” indica que escolas com período integral apresentam um consumo médio de 100 L/dia per capita. Nota-se que o consumo calculado na FEC
está acima da referência, o que pode ser consequência de a norma ser de 7 anos atrás, ou seja,
estar desatualizada para os padrões de consumo atuais. Sabendo que o padrão de consumo
muda conforme o passar dos anos, e que a FEC é
uma faculdade que, além de atender em período integral (manhã e tarde), também possui um
curso noturno com atividades, às vezes, no final
de semana.
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As temperaturas apresentadas na Tabela 2 são
respectivas às máximas e mínimas no dia em que
as leituras foram realizadas durante a pesquisa.
Inicialmente, acreditava-se que em meses mais
quentes o consumo seria maior, entretanto essa
relação não foi sempre observada. Tal fato pode
se relacionar com atividades extras que ocorrem no prédio e influenciam o consumo de água,
como workshops, manutenção, etc.
A diferença entre o consumo medido e a informação fornecida pela prefeitura do campus deve-se aos dias distintos de leitura, o que
provoca consumo distribuído em defasados
intervalos. Observou-se também uma grande desproporção entre o consumo de 2019,
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2018 e 2017, que é consequência da troca de
todos os vasos sanitários que consumiam mais
de 6 litros de água por descarga por outros
de acionamento duplo. A Fig. 3 apresenta, de
modo visualmente claro, a grande redução no
consumo de água no instituto, evidenciando a

importância da troca por aparelhos hidráulicos
que consumam menos água.
Destaca-se que não há dados sobre o consumo
de água entre os meses janeiro e abril de 2017
pois a Prefeitura da UNICAMP só tinha em seu
registro os dados a partir de maio de 2017.

Figura 3 - Consumo de água de acordo com os meses dos anos 2017, 2018 e 2019.

Também determinou-se a economia financeira
consequente de tais medidas de R$ 26.213,80,
com base no preço cobrado pela SANASA pela
água tratada para Categoria pública, por exemplo, de um período entre 2018 e 2019 (período
de estudo).

3.3 Determinação do reservatório
Após avaliação da oferta de água pluvial e da
demanda pela faculdade, conforme descrito na
Metodologia, o volume mínimo calculado do reservatório foi igual a 569 m³, conforme apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Volume do reservatório.
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Volume
precipitado
(L)
467871
343378
281698
123057
122826
78957
62566
49120
115677
224702
262576
408179

Demanda
(L)

Diferença
(L)

153000
183500
187500
222500
186500
160000
142355
259840
213000
253500
187500
132000

314871
159878
94198
-99443
-63674
-81043
-79789
-210720
-97323
-28798
75076
276179
Maior
Volume
necessário

Volume no
reservatório
(L)
314871
474749
568948
469504
405831
324788
244999
34279
0
0
0
276179
568948
569 m³
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Conhecidos o volume e a disposição das estruturas prediais no instituto, sugere-se, para o volume calculado, um reservatório de três metros de
altura, cinco metros de largura e 38 metros de
comprimento, disposto em localização aproximadamente central e que não interfira no trânsito
de pessoas e veículos do instituto. Apresenta-se
a sugestão na Fig. 4 em um retângulo vermelho
na planta baixa. Entretanto, é preciso que estudos
posteriores verifiquem a viabilidade de construção deste reservatório, já que é de grande volume.

Já se pode discutir que um dos motivos do grande volume de reservatório encontrado é o fato
de esse estudo se basear em dados de demanda total, incluindo para uso potável; entretanto,
em fase futura, o ideal seria conhecer a demanda dos usos não potáveis para os quais se deseja
destinar a água pluvial, sendo que esses dados
certamente alterariam o volume do reservatório,
reduzindo-o.

5.00

38.00

A2=779,9 m²
A1=786,9 m²

A3=650,6 m²

Figura 4 - Disposição do reservatório.

Apresentados todos os resultados obtidos na
pesquisa, finalmente pode-se discuti-los. Diante da análise da série histórica de dados pluviométricos e do acompanhamento do consumo
de água na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, foi determinado que é
possível reaproveitar a água pluvial em termos
quantitativos. O aproveitamento implica em menor demanda de água tratada da concessionária,
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 119-129 | Ed. Esp. Nov. 2021

diminuindo assim despesas do instituto e também exigindo menos na rede de abastecimento
de água tratada.
Determinada essa viabilidade, é necessário atentar-se que, para instalação do reservatório, seria
preciso fazer mudanças no sistema e na captação, visto que as saídas das calhas são enterradas. Relacionada a isso, é importante também
que seja realizada uma análise econômico-fi127
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nanceira a respeito da relação entre o custo inicial de implantação do reservatório contra a economia na conta de água consumida.
Destaca-se ainda que existem diversas industrias
na região estudada, o que influencia na concentração de gases na atmosfera, que provavelmente dá consequência a uma água um pouco mais
ácida do que o normal. É importante conhecer a
qualidade da água pluvial local, para assim definir um tratamento ideal.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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4 CONCLUSÕES
Conclui-se que é possível aproveitar a água pluvial
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Abstract
This work is the first part of a national review about Bank Filtration (BF) that began in 2003, in Brazil. These
studies were conducted in the laboratory and in the field with water and natural sediment from the study
regions, showing how BF has been efficient worldwide for the treatment of water for public supply as an alternative treatment. It aims to show the synthesis of results to date and point out its main benefits and challenges; that is, the state of the art at the national level. The review is concentrated in Santa Catarina (part 1),
Pernambuco and Minas Gerais (part 2). BF demonstrates efficiency in reducing parameters such as turbidity
and coliforms (total and fecal), pesticides and toxins. However, BF showed low capacity in reducing parameters such as salinity and true color. BF is highly dependent on local geological conditions, so parameters such
as iron, manganese, fluorine, alkalinity, hardness, and chlorides can be added to the treated water.
Keywords: Water Treatment. Bank Filtration. Public Supply Systems. Natural Sediment. Water Quality.
Resumo
Este trabalho é a primeira parte de uma revisão nacional sobre Filtragem em Margem (FM), iniciada em 2003 no Brasil. Os estudos foram realizados em laboratório e em campo com água e sedimentos naturais das regiões estudadas,
mostrando como a FM tem sido eficiente mundialmente no tratamento alternativo de água para abastecimento público. Tem como objetivo mostrar a síntese dos resultados até o momento e apontar os principais benefícios e desafios;
isto é, o estado da arte em nível nacional. A revisão está concentrada nos Estados de Santa Catarina (parte 1), Pernambuco e Minas Gerais (parte 2). A FM demonstra eficiência na redução de parâmetros como: turbidez e coliformes (total
e fecal), pesticidas e toxinas. Entretanto, a FM apresentou baixa capacidade de reduzir parâmetros como: salinidade e
cor verdadeira. A FM é dependente das condições geológicas locais assim, parâmetros como ferro, manganês, flúor,
alcalinidade, dureza e cloretos podem ser adicionados à água tratada.
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1 INTRODUCTION
The increasing industrialization of Brazil in recent
years has brought incalculable damage to the
environment, especially to surface waters, where
deterioration has brought technical challenges to
water treatment technologies already employed.
Thus, water pretreatment technologies have been
widely studied to ensure that treatment plants
meet national potability standards.

ghout Europe (RAY et al., 2003; SOARES, 2015).

Bank Filtration (BF) is a water treatment technology that has been used for over 140 years throu-

connection, built near the banks of the surface

In Brazil, this technology has been studied for 17
years, limited to small-scale field studies, with no
reports on this technology implementation in full
scale. BF consists of the use of natural materials
from the bank itself and from the bottom of the
source as a filtering medium. It occurs through
the positive, natural or induced hydraulic gradient (through pumping) in wells with hydraulic
well (Fig. 1).

Figure 1 - Operation diagram of Bank Filtration

Source: Esquivel et al. (2012), adapted from Hiscock and Grischek (2002) and Sens et al. (2006)

This gradient induces the water flow through
the soil, which removes or attenuates the contaminants present in the surface water in the
source-production well route. Captured water
is a mixture of both aquifer and surface water
percolated by the bank. The proportion of filtered well water captured from wells depends on a
number of factors, including bottom depth and
permeability, water viscosity, stock elevation,
and pumping rates.
According to Donald and Grygaski (2002) apud
Sens et al. (2006), the BF system location requiRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021

res important information about local soil characteristics, such as:
1. Hydraulic conductivity: it is recommended
that the value is at least 1 to 2 m/d.
2. Porosity: the larger the grain size and its porosity value, the greater the specific porosity or
specific flow of the aquifer.
3. Particle size analysis: the larger the grain size,
the larger the pore size.
4. Organic matter content: the presence of
soil layers or pockets with OM can give water
131
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undesirable characteristics, such as color, taste, and odor.
In addition to physical retention, several other
phenomena occur during the water flow towards
the well, since the bank soil contains microorganisms that can act in certain substances (pesticides, toxins, organic matter, among others),
promoting water quality improvement. Thus, BF
works as a low-cost pretreatment in the production of high-quality water supply and can perform as the only treatment before disinfection
(MONDARDO, 2009).
BF has been applied in Europe to produce water for supply, most often along the Rhine, Elbe
and Danube rivers (RAY et al., 2003). In the United States, interest has grown because it is a
low-cost, complete or alternative treatment for
filtration systems to remove waterborne pathogens, such as Giardia, Cryptosporidium and viruses (SENS et al., 2006).
The first known BF use for water supply purposes was from a company in the United Kingdom
(Glasgow Waterworks), which built a drainage
pipe parallel to the Clyde River in 1810 to extract
filtered water from the riverbank. In the mid-nineteenth century, BF was officially adopted in
Europe to produce drinking water. In Western Europe, one of the first BF facilities was built in Germany on both sides of the Rhine River due to limited groundwater resources in the region. Due to
an outbreak of the cholera epidemic in Hamburg,
Germany, in 1892, caused by the direct use of the
waters of the Elbe River for public supply, the use
of artificial or natural passages of underground
river water as a new form of water abstraction
for human consumption has become essential.
Statistical data from 1998 showed that, among
sources used for water supply by members of the
Rhine River Sanitation Association (German and
Dutch side), 49% corresponded to BF and groundwater recharge (RAY et al., 2003).
132

Some BF facilities on the Danube have been operating for over a century, near the cities of Vienna, Austria, and Bratislava in the Slovak Republic.
Other important BF projects can be found in Budapest, and in the city of Belgrade in Yugoslavia
(SENS et al., 2006). In Brazil, BF has been used for
some time, without being named, in the Upper
Itajaí Valley - Santa Catarina State, through wells
of 1.2 to 1.5 m in diameter, built along the rivers of
Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste and Itajaí do Norte (tributaries of the Itajaí Açu River) (SENS et al., 2006).
This work is a national review in the field of bank
filtration technology that shows the results obtained over 17 years of studying BF in Brazil to date
and point out the main benefits and challenges of
the technique; that is, the state of the art at the
national level. It was divided into two parts for a
better understanding and organization of the
content on bank filtration: Part 1 describes the researches performed in the state of Santa Catarina,
and Part 2 describes the researches performed in
the states of Pernambuco and Minas Gerais. This
first part was compiled on a result matrix, from
which tables were created containing physical,
chemical, biological and specific contaminant parameters. For each grouping of results, there was a
discussion of the elaborated table.

Figure 2 - Map of Brazil indicating the three federative
states involved in BF research: Santa Catarina, Minas
Gerais and Pernambuco states
Source: Authors
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A bibliographic search was performed in national and
international databases, including articles, theses,
dissertations, book chapters and course conclusions,
totaling 53 documents that indicated that research
on the subject is concentrated in the States of Santa
Catarina, Pernambuco and Minas Gerais (Fig. 2).

the south of Florianópolis island, in the state of
Santa Catarina (SC), located in southern Brazil (SENS et al., 2006). Another study location in
the city of Florianópolis took place in the Barra
da Lagoa region (BURGARDT, 2017). The state of
Santa Catarina had two other study sites as well:
the city of Ituporanga, in an aquaculture lake

2 STUDIES CARRIED OUT IN THE STATE OF
SANTA CATARINA
The first studies in Brazil using the BF technique
were performed in 2003 in Peri Lake, located in

(SOARES, 2009) and the Itajaí do Sul river (MICHELAN, 2010), and the city of Orleans, in the
Belo River (GUEDES, 2018). The study sites in the
state of Santa Catarina are shown in Fig. 3.

Figure 3 - Location of the study points of the BF technique - Santa Catarina, Brazil
Source: Adapted by the authors from Sens et al. (2006), Soares (2009), Michelan (2010) and Guedes (2018)

2.1 Peri Lake - Florianópolis (SC): Lake bank
characterization

deepest part reaches 11 m (SIMONASSI, 2001).

Peri Lake is located in the southern region of Florianópolis island. The lake has approximately 5.0
km2 (SILVA, 1999), an average depth of 4.2 m, its

draulic conductivity of 1x10-4 m/s and an effecti-
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The aquifer has an average depth of 20 m, a hyve porosity of 25% (ESQUIVEL et al., 2012). The
lake water is approximately 3 m above sea level
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with no saline wedge intrusion (CAMPOS, 2012).
The studies were conducted in an area with marine deposits (SANTOS et al., 1989; OLIVEIRA,
2002). The design of the production well (P1) began in 2003 at 20 m from the shore of the lagoon
(SENS et al., 2006). In 2011, this well was replaced by a new one with a smaller diameter (P2),
keeping the same distance from the lake (ESQUIVEL et al., 2017).
The sediment analysis carried out from the bottom of the lake, near the wells, showed the presence of 85% of fine sand in the bottom of the
Peri Lake (in the first 50 cm), and 13% medium/
coarse sand, with little depth variation, and detection of 4% clay (MONDARDO, 2009; ESQUIVEL
et al., 2012; SOARES, 2015; SOARES et al., 2019).
The presence of organic matter (OM) was also
found in the order of 27% in the first 30 cm depth
(SENS and DALSASSO, 2007).
The effective diameter values (d10) in Peri Lake
were similar in the first 50 cm, indicating hydraulic conductivity from 1.7x10-4 to 2.9x10-4
m/s (RABELO, 2006; ESQUIVEL et al., 2012; SOARES, 2015; SOARES et al., 2019). The sediment
site also has a low curvature coefficient (mean
CC of 1.0) and a low uniformity coefficient (mean
CU 1.4), indicating uniformity of grains and sediments with grain size tending to homogeneity
(ESQUIVEL et al., 2012; SOARES, 2015; SOARES
et al., 2019). The low specific porosity, ranging
from 25% to 26%, is attributed to the organic
deposition of compounds and/or presence of retained gases in the medium (physical and biological clogging) (ESQUIVEL et al., 2012).
Through soil evaluation to a large extent, marine sediments were identified in its composition,
with dark sand (since there is OM) up to about 1
m deep, fine sand (also containing OM) from 1 to
4 m deep, fine white sand between 4 and 18 m,
and clay between 18 and 23 m. The presence of
fine sand falls on a scale of 80 to 99% in the first
134

5.5 m depth (SENS et al., 2006; SENS and DALSASSO, 2007; ESQUIVEL et al., 2016).
Sens et al. (2007) built P1 with 100 mm in diameter, 12 m deep and the filter in the last 4 m, approximately 20 m from the lake. Monitoring studies
have indicated that the flow naturally proceeded towards the main well (SENS and DALSASSO,
2007; MONDARDO, 2009). Two protection wells
were also built on each side of P1 to ensure that
the water infiltrated preferably came from Peri
Lake (SENS et al., 2006). When P2 was built, with
50 mm in diameter and 12 m deep, 20 m from Peri
Lake and a 2 m filter, P1 was decommissioned (ESQUIVEL et al., 2017). Seven piezometers were drilled, four of them 12 m deep, located at 8, 40, 55
and 57 m from the bank, and the remaining at 4,
5, and 6 m deep, 1 m from the bank (ESQUIVEL et
al., 2012, 2016, 2017). The quality of bank filtered
water in P1 and P2 are discussed in Table 1. The
saturated aquifer layer (D) was defined as roughly
18 m, with effective porosity (ne) corresponding
to 20% (SENS et al., 2006; SENS and DALSASSO,
2007; ESQUIVEL et al., 2012). The pumping flow
(Q) in the first study corresponded to 24 m³/d
(approximately 0.26 L/s), obtaining hydraulic conductivity (K) of 1.49x10-5 m/s, and 1.5x10-4 m/s,
and the vertical conductivity (Kv) obtained was
1.42x10-5 m/s and horizontal (Kv), 1.42x10-4 m/s
(SENS et al., 2006; SENS and DALSASSO, 2007; ESQUIVEL et al., 2012). After 48 h of pumping, the
well lowered about 0.6 m (SENS et al., 2006; SENS
and DALSASSO, 2007). The water’s travel time
from the lake to the well was about 10 days for the
5.5 m deep well, and 14 days for P1 with a depth of
12 m (SENS and DALSASSO, 2007).

2.1.1 Water quality characterization: physical,
chemical and biological parameters
Table 1 shows raw water physical parameters (RW
- water from the source - Peri Lake) and filtered
water (FW - water in production wells - P1 or P2)
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021
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between the years 2004 and 2017 (SENS et al.,
2006; SENS and DALSASSO, 2007; MONDARDO,
2009; CAMPOS, 2012; ESQUIVEL et al., 2012,
2016, and 2017).

duction well P1 (SENS et al., 2006; MONDARDO,

As observed, BF was very effective in turbidity removal, in both P1 and P2, (94 and 97% average
removal, respectively) and consequently, apparent color (89 and 93% removal, respectively).
Not as expressively, advantageous BF results in
true color removal were noted as well. In pro-

sence of calcium sediment at the site, which was

2009), the total dissolved solids (TDS) increased
at an average of 3.2 times. The authors pointed
out that the increase in TDS was due to the prealso related to the increase in P1 conductivity (3
times), total hardness (7 times) and total alkalinity (11 times) as per Table 2. Moreover, it was
considered that TDS variation was caused by the
leaching of existing compounds in the soil.

Table 1 - Results of the physical parameters obtained in Peri Lake.

Ref.
RW
FW (P1)
% average removal
FW/RW removal

Ref.

Apparent color
True color
Turbidity (NTU)
(Pt–Co Units)
(Pt–Co Units)
(ESQUIVEL et al., 2017;
ESQUIVEL et al., 2017;
ESQUIVEL et al., 2017;
MONDARDO, 2009;
MONDARDO, 2009;
MONDARDO, 2009;
SENS and DALSASSO,
SENS and DALSASSO,
SENS and DALSASSO,
2007; SENS et al., 2006) 2007; SENS et al., 2006) 2007; SENS et al., 2006)
56 to 78
5 to 9.5
5.64 to 7.24
2 to 10
2 to 5
0.22 a 0.4
89
47
94
x
x
x
Apparent color
True color
Turbidity (NTU)
(Pt–Co Units)
(Pt–Co Units)
(CAMPOS, 2012;
(CAMPOS, 2012;
ESQUIVEL et al., 2012,
x
ESQUIVEL et al., 2012,
2016, and 2017)
2016, and 2017)

TDS (mg/L)
(MONDARDO, 2009;
SENS et al., 2006)
36 to 36.4
111 to 121.6
x
3.2

Temperature ºC
ESQUIVEL et al., 2017;
MONDARDO, 2009;
SENS and DALSASSO,
2007; SENS et al., 2006)
20.5 to 25.5
21.4 a 24.4
x
x

TDS (mg/L)

Temperature ºC

x

(CAMPOS, 2012;
ESQUIVEL et al., 2012,
2016, and 2017)

RW

61 to 90

NA

6.7

NA

20.7

FW (P2)
% average removal

6 to 6.5
93

NA
x

0.19
97

NA
x

22.3 to 22.35
x

RW- raw water (source-Peri Lake); FW- filtered water (production well); FW/RW average - average increment of parameter in FW; NA- Not analyzed; NTU- Turbidity Unit; TDS- Total Dissolved Solids.
Source: Adapted by the authors from Sens (2006), Sens and Dalsasso (2007), Mondardo (2009), Campos (2012) and Esquivel (2012, 2016, and 2017)

The RW chemical analysis allowed identification
and quantification of polysaccharides (18.8%),
humic substances (39.5%), block-built humic
substances (15.5%), low molecular weight acids
(8.4%) and 12% neutral substances (ESQUIVEL
et al., 2017). Regarding the water’s chemical
quality for the BF system (SENS et al., 2006;
SENS and DALSASSO, 2007; MONDARDO, 2009;
CAMPOS, 2012; ESQUIVEL et al., 2012, 2016,
and 2017), there was a significant increase in
alkalinity in P1 and P2, with respect to the supply (10 and 14 times, respectively) and total
hardness (7 and 9 times, in P1 and P2, respectively) as observed in Table 2.
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021

There was also a 3- to 4-fold increase in electrical conductivity in both wells. Esquivel et al.
(2017) mentioned that the increase of these parameters after BF is justified by the interaction
with the aquifer, which has leached minerals in
its composition. However, even with the increase of these parameters, as well as total hardness,
Ca hardness and Mg hardness in FW, they were
within the potability standards effective in 2012
(Ministry of Health Ordinance 2914, current Annex XX of Consolidation Ordinance Nº 5).
In P2, the hardness results in calcium and magnesium showed an increase of 11 and 2 times, respec135
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tively. In this well, there was also a small increase
of manganese and little variation of iron in relation
to the source. In terms of the source, the chloride
variation in both wells was not significant either.
Similar concentrations of chloride in RW and wells
P1 and P2 indicated that most of the filtered water

comes from the lake (ESQUIVEL et al., 2017). The
pH of the source varied slightly over the 13 years of
the study, not exceeding 0.6 pH units. Table 2 shows
a small increase in pH in both wells in relation to the
source, which agrees with the observed increase in
alkalinity and total hardness.

Table 2 - Results of chemical parameters obtained in Peri Lake.
Total
Alkalinity
(mg
CaCO₃/L)

Ref.

RW
FW (P1)
FW/RW
average

Chlorides
(mg Cl-/L)

Electrical
conductivity
(µS/cm)

(ESQUIVEL
MONDARDO, et al., 2017; MONDARDO,
2009;
MONDARDO,
2009;
SENS and
2009;
SENS and
DALSASSO,
SENS and
DALSASSO,
2007; SENS
DALSASSO,
2007; SENS
et al., 2006)
2007; SENS
et al., 2006)
et al., 2006)
17.0
7.64 to 9.6
67.08 to 78
to 18.15
84.9 to 90
17.68 to 19
222 to 226
11

Hardness
Mg (mg/L)

Total
Hardness
(mg
CaCO₃/L)

x

x

MONDARDO,
2009;
SENS and
DALSASSO,
2007; SENS
et al., 2006)

NA

NA

Hardness Ca
(mg/L)

Fe²+ (mg/L)

Mn²+ (mg/L)

pH

x

x

MONDARDO,
2009;
SENS and
DALSASSO,
2007; SENS
et al., 2006)

10.5 a 11.45

NA

NA

7.1 to 7.3

NA

NA

74.3 to 85

NA

NA

7.6 to 7.88

x

3

x

x

7

x

x

x

Fe²+ (mg/L)

Mn²+ (mg/L)

pH

(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)
to < 0.007 to
0.02
0.094

(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)

x

Total
Alkalinity
(mg
CaCO₃/L)
(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)

Chlorides
(mg Cl-/L)

Electrical
conductivity
(µS/cm)

Hardness Ca
(mg/L)

Hardness
Mg (mg/L)

(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)

(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)

(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)

(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)

Total
Hardness
(mg
CaCO₃/L)
(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)

RW

7.4 to 8

11.9 to 12

64 to 74

7.8 to 7.86

4.2

10.2 to 11.53

FW (P2)
FW/RW
average

105.5

14 to 14.7

235

85 to 85.6

10 to 10.5

95.8 to 96

(CAMPOS,
2012;
ESQUIVEL
et al., 2012,
2016, and
2017)
0.013 to <
0.03
0.01

14

x

4

11

2

9

x

Ref.

6.83 to 7.38
7.86
x

RW- raw water (source-Peri Lake); FW- filtered water (production well); FW / RW average - average increment of parameter in FW; NA- Not analyzed
Source: Adapted by the authors from Sens (2006), Sens and Dalsasso (2007), Mondardo (2009), Campos (2012), Esquivel (2012, 2016, and 2017)

In isolation, Esquivel et al. (2017) also analyzed
bromides in RW and FW in well P2, not observing
variations. Furthermore, 3.1 and 34 mg/L of calcium and 1 and 2.4 mg/L of magnesium were obtained in RW and FW, respectively. The increase
in the values of these parameters aligns with the
increase of total hardness.
Changes were observed in alkalinity, total hardness and conductivity conditions in FW, as evidenced by studies performed in P1 (Table 2), as
well as complementary chemical aspects of FW
(Table 3). These changes were justified by Sens
136

et al. (2006), who attributed them to the presence of calcium sediments in the geological profile,
observing fragments during well drilling. Nevertheless, the authors considered that there was
a great influence of sediments on the increase
of the electrical conductivity from the lake. The
same chemical behavior aforementioned was
observed in P2.
Regarding the evaluation of nitrate ions, Mondardo (2009) observed the appearance of 1.24
mg/L in P1. The other authors did not detect
variations between the source and the producRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021
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tion well (SENS et al., 2006; SENS and DALSASSO,
2007; ESQUIVEL et al., 2012, 2016, and 2017)
except Sens et al.(2006), who noted a small 1.25fold increase in nitrate ions in FW (1.93 mg/L),
the appearance of ammoniacal nitrogen (between 1.2 and 1.9 mg NH3-N/L) (SENS et al., 2006;
SENS and DALSASSO, 2007), and the removal of
100% of chlorophyll in well P1 (SENS and DALSASSO, 2007). There was no evaluation of these
parameters in P2. Some authors (CAMPOS, 2012;

ESQUIVEL et al., 2016) observed a 2-fold increase in the concentration of hydrogen sulfide in P2
as well (Table 4).
Table 3 shows the absorbance 254 nm results,
which indicates a considerable removal of dissolved organic matter (DOM) in P1 (66%) and 29%
in P2. In addition, there was a significant decrease in total organic carbon (TOC) and dissolved
oxygen (DO) in P1 and 98% of DO decrease in P2.

Table 3 – Results of complementary chemical parameters.

Ref.
RW
FW (P1)
% average removal

Absorbance 254 nm
(cm-1)
MONDARDO, 2009;
SENS and DALSASSO,
2007)
0.116 to 0.14
0.019 to 0.067
66
Absorbance 254 nm
(cm-1)

DOC (mg/L)

TOC (mg/L)

NA
NA
x

(MONDARDO, 2009;
SENS and DALSASSO,
2007)
7.1 to 7.27
1.8 to 1.93
74

DOC (mg/L)

TOC (mg/L)

x

Orthophosphate (mg
PO₄-³/L)
(MONDARDO, 2009;
MONDARDO, 2009;
SENS and DALSASSO,
SENS and DALSASSO,
2007; SENS et al., 2006) 2007; SENS et al., 2006)
6.82 to 7.36
0.05 to 0.66
2.48 to 2.64
0.46 to 0.49
64
2
Orthophosphate (mg
DO (mg O2/L)
PO₄-³/L)
(CAMPOS, 2012;
ESQUIVEL et al., 2012,
x
2016, and 2017)
DO (mg O2/L)

Ref.

(CAMPOS, 2012;
ESQUIVEL et al., 2012)

CAMPOS, 2012;
ESQUIVEL et al., 2012,
and 2017)

(CAMPOS, 2012;
ESQUIVEL et al., 2012,
and 2017)

RW

7.8

3.42 to 4.2

5.4 to 6

8.6 to 8.64

N.A.

FW (P2)
% average removal

5.5
29

3.32 to 3.6
11

4.3
26

0.02 to 0.22
98

N.A.
x

RW- raw water (source-Lagoa do Peri); FW- filtered water (production well); NA- Not analyzed; DOC- Dissolved Organic Carbon; TOC- Total Organic Carbon;
DO- Dissolved oxygen.
Source: Adapted by the authors from Sens (2006), Sens and Dalsasso (2007), Mondardo (2009), Campos (2012), Esquivel (2012, 2016, and 2017)

Concerning the chemical aspects related to the
degradation dynamics of OM, Esquivel (2012)
mentioned that the process begins with the rapid consumption of DO, leading to an increase in
nitrate ion (due to ammonium oxidation and the
onset of OM degradation), and elevated manganese, iron, and sulfide values as the travel time
increases. Even with the low OM reduction observed by the DOC analysis (Table 3), the removal
of DOM (through absorbance results at 254 nm)
responsible for the formation of trihalomethanes
(THM) stands out (CAMPOS, 2012).
Campos (2012) and Esquivel et al. (2012, and
2016) highlight that the DO decrease indicates
the occurrence of anoxic conditions, which is in
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021

agreement with the low oxide-reduction potential obtained in P2 (ORP in RW = 52 in FW = -307)
(ESQUIVEL et al., 2012) according to Table 4.
With the low oxygen in the medium, microorganisms continue to use other electron-accepting
species such as OM.
Esquivel et al. (2012 and 2017), in a more indepth study, observed that the lake water presented around 8.6 mg O2/L. Through P2 monitoring, redox conditions were identified in the
first meters of infiltration, where practically all
oxygen, nitrate and sulfate were consumed. Iron
and manganese dissolved, and the odor confirmed the presence of hydrogen sulfide. There was
a gradual decrease of iron (II) and sulfide ions
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with increasing distance and depth to P2, where
pyrite (FeS2) formation occurs, as well as possible
precipitation of iron carbonate (FeCO3). The concentration of manganese ions (II) increased as it
approached P2.
Regarding the Trihalomethane Formation Potential (THMFP), Esquivel (ESQUIVEL et al.,
2012) perceived a seasonal behavior, with a
higher THMFP concentration at higher temperature periods, possibly due to the desorption/
dissolution of natural organic matter (NOM).
The decrease in UV-254 nm absorbance values
in the systems and the reduction of specific
ultraviolet absorption (SUVA), as shown in Table 4, demonstrated that the water infiltration

in the soil, on the well source route, preferentially promotes the THMPF removal in relation
to the entire NOM. Esquivel concluded, through a first-order kinetic model, that the removal
of NOM and THMFP occurs in the first days of
infiltration, and the reduction of easily degradable NOM occurs in less than 2 days. As such,
the moderately degradable fraction would need
60 to 90 days of travel to have 95% removal. An
increase in travel time to remove slowly degradable NOM, which in practice is non-degradable, would not significantly change the removal
achieved in their studies as about 95% of THMFPs are present in the easily degradable OM
fraction (ESQUIVEL et al., 2012, and 2017).

Table 4 - Evaluation of chemical parameters by Esquivel studies in P2.
ORP (mV)
RW
FW

52
-307

THMFP(µg
CHCl3/L)
73
51

% oxygen
saturation
96 to 96.2
2 to 2.25

S²- (mg/L)

H₂S (mg/L)

SO₄²- (mg/L)

SUVA (L/m·mg)

< 0.01
0.018 to 0.02

0.007
0.018

3.06
< 0.52

2.3
1.9

RW - raw water (source-Lagoa do Peri); FW- filtered water (production well); ORP - Oxide-reduction potential; THMFP - Trihalomethane Formation Potential;
SUVA- specific ultraviolet absorption.
Source: Adapted by the authors from Esquivel et al. (2012, and 2017).

Microbiological parameters were performed only
for P1. The first analyses of BF efficiency for the
removal of phytoplankton, including cyanobacteria and, more specifically, Cylindrospermopsis
raciborski, were performed by Sens et al. (2006),
whose results demonstrated 100% removal (Table 5). In later studies of Sens and Dalsasso (2007),
Mondardo (2009), Romero et al. (2014), similar
results were obtained. Studies also showed improvement in FW quality in P1, which refers to
the presence of equivalent saxitoxins, and no
traces were found after treatment.

or undetected. Laboratory research involving

In all studies, none of the parameters in Table 5 were detected: they were either absent

MONDARDO, 2009; ROMERO et al., 2014; SOA-
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sediments from the lake bank indicated that
the removal of phytoplankton, cyanobacteria
and C. raciborski occurs in the first centimeters of the filter medium, reaching values of 94
to 100% removal. The OM present in the bank
sediments, mechanisms of adsorption and degradation, production flow and travel time,
were aspects that influenced the biological results (SENS and DALSASSO, 2007). The removal
rates of saxitoxins and neosaxitoxins ranged
from 40 to 100% (SENS and DALSASSO, 2007;
RES et al., 2019).
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Table 5 – Results of biological parameters in Peri Lake.
Cyanobacteria (cells/mL)
Ref.

(ROMERO et al., 2014; SENS
and DALSASSO, 2007; SENS
et al., 2006)

RW
FW (P1)

1.3·10⁶ to 1.53.10⁶
A or ND

Cylindrospermopsis
raciborskii (cells/mL)
(MONDARDO, 2009;
ROMERO et al., 2014; SENS
and DALSASSO, 2007; SENS
et al., 2006)
9.43.105 to 1.22.106
A or ND

Phytoplankton (cells/mL)
(MONDARDO, 2009;
ROMERO et al., 2014; SENS
and DALSASSO, 2007; SENS
et al., 2006)
1.4.10⁶ to 1.55 .10⁶
A or ND

Dissolved saxitoxin
equivalent (µg/L)
(MONDARDO, 2009;
ROMERO et al., 2014; SENS
and DALSASSO, 2007; SENS
et al., 2006)
3.8 to 6.05
ND

RW- raw water (source-Peri Lake); FW- filtered water (production well); A - absent; ND- Not detected.
Source: Adapted by the authors from Sens (2006), and Sens and Dalsasso (2007), Mondardo (2009), Romero et al. (2014)

2.1.2 Modeling

draulics of the applied process, as well as confirm

The implementation of the bank filtration system
in Peri Lake provided conditions for the application of simulations and computational modeling
that could generate information about the hy-

the observations obtained in the field. New scenarios and conditions could be explored using models 1 (ESQUIVEL et al., 2012), 2 (SOARES, 2015)
and 3 (VARELA et al., 2018), according to Table 6.

Table 6 - Synthesis of the models elaborated from field research.
Modeling

Hypotheses

1
(ESQUIVEL et al., 2012)

Estimate the travel
time of the water to the
production wells and
the natural behavior of
groundwater.

2
(SOARES, 2015)

Evaluate the behavior of
groundwater in different
BF pumping scenarios,
at flows of 100 L / s and
200 L / s and considering
different levels of bank
clogging.

3
(VARELA et al., 2018)

Define the best water
catchment scenario on
the banks of Peri Lake.

Scenarios

Main Results
From the bottom of the lake to where the well grooves begin at 20 m
1) No pumping
from the lake and 9.5 m deep, it was an estimated 190 days.
With a flow of 30 m³/d of water, the minimum estimated time was at
2) With pumping
least 80 days. The water in the lake naturally infiltrates towards the
piezometer system.
1) Natural water
The lake feeds the aquifer and the Sangradouro channel, which is also
availability conditions
fed by groundwater.
The more the surface water level decreases, the more the channel is
fed by groundwater, adopting an identity of flow gain and losing the
2) Decreased water level of
characteristic of influential water body. With an applied flow rate of
the lake
100 L/s, under favorable conditions, the infiltration rates in the lake
remain constant.
The flow of groundwater goes to the well gallery, reducing the natural
3) In dry conditions
recharge of the lake caused by the infiltration, and the channel suffers
water loss due to pumping.
With an applied flow of 200 L/s, in all conditions, the infiltration rate
in the lake remains constant and the aquifer suffers a decrease, being
The 3 scenarios above
even greater in periods of drought, where the channel does not receive
water from the aquifer and provides flow loss (worst scenario).
1) Possible flows
Maximum exploitation supported by the 15 m³ / h (4.17 L/s per well).
2) Number of possible
Maximum quantity of 15 wells, totaling a maximum flow of 62.5 L/s. 15
wells
wells operating at 15 m³/h would not generate saline wedge intrusion.
3) Possibility of
15 wells with a flow of 15 m³/h allocated closer to the water treatment
approaching the water
station, would generate impairment in 4 wells due to the saline wedge
treatment station (Casan).
coming from the proximity to the sea.

Source: Adapted by the authors from Esquivel, et al. (2012), Soares (2015) and Varela et al. (2018).

2.2 Barra da Lagoa – Florianópolis (SC): Study
site characterization
Barra da Lagoa is a neighborhood located in the
eastern region of Florianópolis island, as shown
in Fig. 3. The location has the UTM coordinates
of 753835.29 m E and 6948108.09 m S, zone 22.
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021

The saline water catchment station is located
approximately 50 m from the sea (BURGARDT,
2017). The soil in Barra da Lagoa corresponds
to a sedimentary aquifer composed of elements
that vary from coarse to fine sand and may present small amounts of silt and clay (GUEDES JÚNIOR, 2005).
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mitted to climatic conditions with samples from
the subsoil. The local sand presented, on average, from 1 to 6 m in depth, 0.17 mm and 0.24 mm
in effective diameter-D10, and D-60, respectively. The surface sand presented 0.23 mm and
0.28 mm of effective diameter-D10 and D-60,
respectively. The uniformity coefficient was, on
average, 1.39. This shows that, over the 6 m depth, the characteristics of the filter medium undergo little change, being quite uniform as well.
These results give the site the ability to remove
impurities (BURGARDT, 2017).

The angular filtration system, where the production well is tilted at an angle between -20º and
-45º with the soil level used by Burgardt (BURGARDT, 2017; BURGARDT et al., 2017; BURGARDT and SENS, 2018), aimed at improving the characteristics of sea water for subsequent referral
to the reverse osmosis process.
The angular capture system used by Burgardt
(2017) was designed with a length of 70 m (being
30 m in the sea), with a pump house and a discharge pipe 4,200 m long. The PVC pipe for suction was 160 mm in nominal diameter (ND) and
200 mm in DN, for the discharge pipe. For the water suction, four sets of motor pumps (4 CV) associated in parallel were used, repressing an average of 41.66 m³/h (11.57 L/s) (BURGARDT, 2017;
BURGARDT et al., 2017; BURGARDT and SENS,
2018). A phytoplankton screen at the entrance
of the system prevented the capture points from
being blocked by fine sediments such as sand
and small solids, as protection, besides, the project had a backwash operation when there was a
lower quality of filtered water or less flow (BURGARDT, 2017).

2.2.1 Water quality characterization: physical
and chemical parameters
Physical and chemical parameters were analyzed weekly between August and September
2016 (BURGARDT, 2017; BURGARDT et al., 2017;
BURGARDT and SENS, 2018), and the results are
shown in Table 7. The authors observed that the
levels of salinity and electrical conductivity indicated that water filtration originated from the
ocean, without mixing with fresh groundwater.
There was also a considerable decrease in turbidity and apparent color. True color, TDS and DOC
did not show a significant decrease in FW, nor did
the absorbance at 254 nm.

Soil samples at 1 m, 3 m, 4 m and 6 m in depth,
as well as sand contained on the surface, were
analyzed in order to compare the samples sub-

Table 7 - Results of the physical and chemical parameters obtained in Barra da Lagoa.

RW

Apparent
Color
(Pt–Co
Units)
30.6 to
32.77

True Color
(Pt–Co
Units)

Turbidity
(NTU)

3.8 to 3.97

2.37 to 2.65

FW (P1)

5.3

3.23 to 3.6

0.13 to 0.15

% average
removal

83

5

95

TDS (mg/L)

Temp. (°C)

34.200 to
34.474
33.200 to
34.148

19.1 to
20.05
19.1 to
19.95

3

x

Absorbance
254 nm
(cm-¹)
0.022 to
0.025

DOC
(mg/L)

Electrical
conductivity
(µS/cm)

pH

4.43 to 5.23 48.7 to 50.78

8.31

0.022 to 0.2

3.71 to 4.54

48.2 to 5024

8.11

12

13

x

x

Salinity
(g/kg)
34.5 to
35.39
34.4 to
35.34
x

RW- raw water (source-Barra da Lagoa); FW- filtered water (production well); Pt-Co- Color Unit, NTU- Turbidity Unit; TDS-Total Dissolved Solids; DOC – Dissolved
Organic Carbon.
Source: Adapted by the authors from Burgardt (2017).

The system also showed a decrease in dissolved
organic compounds, but on a smaller scale, con140

sidering the results of absorbance 254 nm and
DOC. The parameters of pH, salinity and elecRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021
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trical conductivity did not change significantly,
showing a simple reduction, while the temperature remained constant (BURGARDT, 2017).

ximum (dynamic) level corresponded to 0.03 L/s,
according to the rainfall conditions of the period,
with intermittent pumping. It was observed that,
in an average obtained from 100 days of operation, 25% of the water filtered by the well originated from the lake and the rest came from the
aquifer. The time taken from the water to the well
corresponded to about 70 days (SOARES, 2009).

2.3 Aquaculture Lake – Ituporanga (SC): Study
site characterization
Ituporanga is a municipality in the state of Santa
Catarina, Brazil, which has the UTM coordinates
of 638149.00 m E and 6966884.00 m S zone 22.
It is located 163 km from the city of Florianópolis,
the state capital. The BF facilities used by Soares
(2009) were located next to an aquaculture lake
on the EPAGRI’s premises. The purpose of the
system was the treatment of lake water for animal drinking.

2.3.1 Water quality characterization: physical,
chemical and biological parameters
Table 8 shows the physical parameters analyzed
in the aquaculture lake between 2009 and 2010.
There was an increase in FW of 4 and 5 times of
apparent color and turbidity, respectively (SOARES, 2009). A 6-fold increase in turbidity was
also observed by Soares (2009) and Romero et
al. (2010), who considered the influence of clay
and iron in the increase observed in the apparent color and turbidity parameters, with a small
true color removal. It was taken into account
that such aspects were influenced by rainfall at
the site and the leaching capacity of the compounds in the soil as well. The occurrence of iron
and manganese in FW could also be correlated
with the observed physical results. There was a
100% removal of TDS and 12% of SS (suspended solids), whose low removal was attributed to
the accommodation of the soil around the well
(SOARES, 2009).

The location chosen for drilling showed a higher
constitution of coarse sand (32.4%) in the first
1.2 m of depth, followed by fine sand (91%) in
the second layer of soil (1.20 to 2.10 m), with low
clay and silt content. Subsequent predominance of clay (50%) was observed in the third layer,
following up to 4.6 m. The porosity of the second
layer corresponded to about 30 to 35%, with hydraulic conductivity (K) of 5.4x10-4 m/s. It was
observed that the lake shore presented an average hydraulic conductivity around 2.22 x 10-7 m/s,
indicating sediment clogging and little potential
for infiltration (SOARES, 2009).
A production well was drilled with a depth of 2.8
m and a diameter of 1 m. The well flow at the ma-

Table 8 - Results of physical parameters obtained in the aquaculture lake.

RW
FW
% removal
FW/RW

Apparent color
(Pt–Co Units)
136.6
512
x
4

True color
(Pt–Co Units)
55.3
42.5
23
x

Turbidity (uNTU)

TDS (mg/L)

SS (mg/L)

Temp. (°C)

16.4
87.2
x
5

10.9
0.05
100
x

98
86
12
x

27.5
25.5
x
x

RW- raw water (aquaculture lake); FW- filtered water (production well); FW / RW- parameter increase in FW; NTU - turbidity unit; TDS- total dissolved solids;
SS- suspended solids.
Source: Adapted by the authors from Soares (2009).
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Table 9 presents the results of the chemical parameters obtained in the aquaculture lake (SOARES, 2009). The increase of total iron, manganese (II), nitrite and nitrate ions in the FW was
observed by Soares (2009). Romero et al. (2010)
also observed a 6-fold increase in total iron concentration after BF. These results were related
to the clogging of the bottom of the source and
long travel time, since the hydraulic permeability
at the site proved to be limited (SOARES, 2009).

Moreover, oxygen reduction over the course
of the journey and the closing of the banks
allowed the solubilization of compounds,
such as iron and manganese, found in FW after precipitation. Such aspects also influenced
the increase in the alkalinity and electrical
conductivity observed, in addition to the chemical characteristics of the soil at the site
(SOARES, 2009).

Table 9 - Results of the chemical parameters obtained in the aquaculture lake.

RW
FW
% removal
FW/RW

Total
Alkalinity
(mg
CaCO₃/L)
19.6
68.4
x
3

Electrical
conductivity
(µS/cm)

Total iron
(mg/L)

Mn²+ (mg/L)

pH

Absorbance
254 nm
(cm-¹)

NO₂- (mg/L)

NO₃- (mg/L)

DO (mg/L)

21.2
101
x
5

0.42
2.8
x
7

0.094
0.4
x
4

7.5
6.03
x
x

0.117
0.13
x
1.1

0.0065
0.036
x
6

0.13
0.22
x
2

9
2.8
69
x

RW- raw water (aquaculture lake); FW- filtered water (production well); FW / RW- parameter increase in FW; DO- dissolved oxygen
Source: Adapted by the authors from Soares (2009).

Table 10 shows that there was a reduction in microbiological parameters (SOARES, 2009; ROME-

RO et al., 2010), identifying the absence of E. Coli
and Phytoplankton in the treated water.

Table 10 - Results of biological parameters obtained in the aquaculture lake.
Total coliforms (MPN/100 mL)
Ref.
RW
FW
% removal

(SOARES, 2009)
12000
170
98.3

(ROMERO et al., 2010)
10000
1.77 log
97.8

Total phytoplankton
(cells/mL)
(SOARES, 2009)
8300
A
100

E. coli (MPN/100 mL)
(SOARES, 2009)
160
A
100

(ROMERO et al., 2010)
142
2.15 log
99.1

RW- raw water (aquaculture lake); FW- filtered water (production well); MPN - most probable number; A- absent.
Source: Adapted by the authors from Soares (2009) and Romero et al. (2010)

2.4 Itajaí do Sul River - Ituporanga (SC): Study
site characterization

do Sul River that was part of the study area, be-

Ituporanga is a city located in the central-west
region of the State of Santa Catarina. It is located
163 km from the state capital, Florianópolis. The
Itajaí do Sul River is the main watercourse in the
region, belonging to the Itajaí do Sul sub-basin,
which covers 10 municipalities in Santa Catarina, including Ituporanga. The stretch of the Itajaí

of 637862.24 m E and 6967007.30 m S, zone 22,
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longing to Ituporanga, has the UTM coordinates
altitude of 370 m, annual rainfall ranging from
1,300 to 1,500 mm and precipitation daily maximum of 120 mm. The section of the river studied,
33 m wide on average, was approximately 3 km
downstream of agricultural areas and approximately 23 m from the urban perimeter. The poRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021
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sition of surface water in relation to agricultural
areas was approximately 3 and 10 m (vertical and
horizontal distance, respectively) (MICHELAN,
2010; ROMERO et al., 2010; MICHELAN et al.,
2011; GUEDES et al., 2018).

The production well, located 18.5 m from the sour-

The subsoil of the perforated site showed a constitution of clay, silt and fine sand in the first 1.2
m of depth, followed by a layer of silt (58.16%),
fine sand (29.61%), clay (6.74 %), medium sand
(4%) and coarse sand (1.49%) up to 3.9 meters
deep, where the predominance of fine, medium
and coarse gravel (50.22%) started. It was considered that the last layer contributed to a hydraulic permeability (K) of 3.0x10-3 m/s. Michelan
(2010) obtained a weighted effective porosity of
19%, with a travel time of 15 days while Romero
et al.(2010) found 36.2% porosity, with a travel
time of 28 days.

CHELAN et al., 2011; GUEDES et al., 2018).

ce, was dug in order to measure 4.7 m in depth and
1 m in diameter. The well went into operation with
a maximum production flow of 12.76 m³/d (0.15
L/s) (MICHELAN, 2010; ROMERO et al., 2010; MI-

2.4.1 Water quality characterization: physical,
chemical and biological parameters
Table 11 shows that there was partial removal of all
the studied physical parameters, except in the studies by Romero et al. (2010) where a small increase
in TDS of 1.2 times in FW was observed (non-Tabulated result). The turbidity removal was more expressive, on average 68%, with Romero et al. (2010)
achieving 84% removal of this parameter.

Table 11 - Results of the physical parameters obtained in the Itajaí do Sul River.
Apparent color
(Pt–Co Units)

True color
(Pt–Co Units)

Turbidity (NTU)

TDS (mg/L)

Ref.

(MICHELAN, 2010;
ROMERO et al., 2010)

MICHELAN, 2010;
ROMERO et al., 2010)

(MICHELAN, 2010;
MICHELAN et al., 2011;
ROMERO et al., 2010)

MICHELAN, 2010;
MICHELAN et al., 2011)

RW
FW
% average removal

229 to 231
120 to 181
35

40 to 44
49 to 54
10

32 to 36.5
6 to 13
68

43 to 45
34 to 44.2
12

Temp. (°C)
(MICHELAN, 2010;
ROMERO et al., 2010)
20.7 to 22
19.7 to 21
x

RW- raw water (Itajaí do Sul River); FW- filtered water (production well); NTU - Turbidity Unit, TDS - Total Dissolved Solids, FW / RW - parameter increase in FW.
Source: Adapted by the authors from Michelan (2010), Romero et al. (2010) and Michelan et al. (2011)

Among the chemical parameters analyzed, according to Table 12, the increase in PA of 4 times on
average in the total iron concentration stands out
(MICHELAN, 2010; ROMERO et al., 2010; MICHELAN et al., 2011; GUEDES i, 2018), a factor associated to Michelan et al. (2010) with a decrease in DO
(54%), which causes the compound to solubilize.
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Other parameters that suffered an increase
in FW were nitrate ions and, mainly, ammonia,
with an 11-fold increase in relation to the source. The degradation of organic compounds was
also observed through the absorbance results
of 254 nm and TOC (MICHELAN, 2010).
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Table 12 - Results of the chemical parameters obtained in the Itajaí do Sul River.
Tot. hardness
(mg CaCO₃/L)

Ref.

ROMERO
et al.,
2010)

RW

19.4

FW

12.9

% average
removal
FW/RW

Tot. iron
Abs. 254
pH
(mg/L)
nm (cm-¹)
(GUEDES et
al., 2018;
GUEDES et
MICHELAN,
al., 2018;
MICHELAN,
(MICHELAN,
2010;
MICHELAN,
2010;
2010)
MICHELAN
2010;
ROMERO et
et al., 2011; ROMERO et
al., 2010)
ROMERO et
al., 2010)
al., 2010)
20.6
0.42 to 1.26 6.4 to 6.7 0.22 to 0.32
0.078 to
26.4
2.82 to 4.9
5.8 to 6.1
0.079

TOC (mg/L)

NO₂(mg/L)

(MICHELAN, (MICHELAN,
2010)
2010)

NO₃- (mg/L)

NH3 (mg/L)

DO (mg/L)

(MICHELAN,
2010)

(GUEDES et
(MICHELAN, al., 2018;
2010)
MICHELAN,
2010)

4.4

0.06

0.38

0.6

8.7

3.7

< 0.1

< 0.1 to 0.589

6.8

4

33.5

x

x

x

71

16

83

x

x

54

x

1.32

4

x

x

x

x

1.6

11

x

RW- raw water (source-Itajaí do Sul River); FW- filtered water (production well); TOC- Total organic carbon, DO- dissolved oxygen.
Source: Adapted by the authors from Michelan (2010), Romero et al. (2010), Michelan et al. (2011), Guedes et al. (2018)

Regarding microbiological parameters, Table 13
shows the efficiency of BF in the removal of total coliforms (MICHELAN, 2010; ROMERO et al.,

et al., 2010; MICHELAN et al., 2011). In another
study, Michelan et al. (2011) mention the removal of 2 logs of total coliforms.

2010) and E. coli (MICHELAN, 2010; ROMERO
Table 13 - Results of the biological parameters obtained in the Itajaí do Sul River.
Total coliforms (MPN/100 mL)
Ref.

(MICHELAN, 2010; ROMERO et al., 2010

RW
FW
% average removal

20000 to 25000
140 to 170
99.3

E. coli (MNP/100 mL)
MICHELAN, 2010; MICHELAN et al., 2011;
ROMERO et al., 2010)
1500 to 3300
3.8 to 5.2
99.8

RW- raw water (source-Itajaí do Sul River); FW- filtered water (production well); MNP- most probable number.
Source: Adapted by the authors from Michelan (2010), Romero et al. (2010), Michelan et al. (2011)

2.4.2 2.4.2 Carbofuran removal
The BF removal of the pesticide Carbofuran, frequently observed in the Itajaí do Sul River, was
verified. The results show that, on average, it is
possible to remove around 69% of the pesticide
in FW (MICHELAN, 2010; ROMERO et al., 2010).
For more details regarding carbofuran removal
using BF technology, Michelan (2010) carried out
a test involving filtration columns whose results
showed a travel time of 25 days for the removal
of carbofuran in the order of 80%. The half-life
of the compound in the system corresponded to
10.5 days at neutral pH.
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2.5 Belo River - Orleans (SC): Study
site characterization
Orleans is a municipality located in southern
Santa Catarina, as shown in Fig. 3, and is 196 km
away from the state capital, Florianópolis. The BF
system approached by Guedes (GUEDES, 2018;
GUEDES et al., 2019) corresponded to the structure located on the Belo River bank, about 2.16
km from the source, inserted in the rural area of
Orleans, Santa Catarina, which has the UTM coordinates of 667449.00 m E and 6831854.00 m
S zone 22. In addition to the abstraction well, the
system was composed of pumping that was performed using photovoltaic energy.
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The granulometric composition of the banks of
Belo River found coarse sand (34.5%), medium
sand (22.4%), fine gravel (21.6%), fine sand
(19.7%) and medium gravel (1.4%), in addition to
clay and silt (0.89%). The composition of the site
showed a flow condition for sediment transport,
and the effective soil porosity varied from 29%
to 32.5% (GUEDES, 2018; GUEDES et al., 2019).
The geological profile of the land presented clay
and silt (up to 2 m deep), basalt rocks and sand
(between 2 to 5 m) in addition to coarse sand (5
to 10 m deep), considering the water level of the
corresponding groundwater at an average depth
of 2.5 m. The hydraulic conductivity of the soil
presented an average of 5.2x10-5 m/s, typical
for sediments composed of coarse and medium
sand (GUEDES, 2018; GUEDES et al., 2019).
The production well, called P1, was built 8 inches
in diameter, 15 m deep and was located 17 m
from the source. The time taken from the water
to the well fluctuated between 16 and 32 days,

depending on the lowering of the aquifer and
the pump used, the pumping being intermittent
(GUEDES, 2018). Subsequently, Guedes et al.
(2019), in a second production well (P2) 1 m in
diameter and 5 m deep, 25 m from the source,
also pumped intermittently, as the energy supply
system was through photovoltaic cells. It was
also possible to identify the hydraulic connection
between the water in the wells and the source
(GUEDES, 2018; GUEDES et al., 2019).

2.5.1 Water quality characterization: physical,
chemical and biological parameters
The results in Tables 14, 15 and 16 represent the
physical, chemical and biological parameters,
respectively, obtained in the production wells P1
(GUEDES, 2018) and P2 (GUEDES et al., 2019). Table 14 shows the excellent efficiency of BF in removing the studied physical parameters, both in P1
and in P2, with removal percentages above 95%.

Table 14 - Results of physical parameters obtained in Belo River.
RW
FW (P1)
% average removal
RW
FW (P2)
% average removal

Apparent color (Pt–Co Units)
94.5
4.9
95
146.1
0.8
99

True color (Pt–Co Units)
22.7
0.4
98
NA
NA
NA

Turbidity (NTU)
23.4
0.3
99
18.4
0.3
98

RW- raw water (source-Belo River-Orleans); FW- filtered water (production well); NTU - turbidity unit.
Source: Adapted by the authors from Guedes (2018); Guedes et al. (2019)

In Table 15, it is possible to observe that there was an increase of 1.3 and 1.2 in the electrical conductivity (GUEDES, 2018; GUEDES et al.,
2019) due to the chemical characteristics of the
sediments, influencing the composition of the
leachate materials, such as the release of soil

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021

ions. The BF efficiency in the total iron removal
was also observed in both wells. There was a DOC
reduction, showing the degradation of organic
compounds during filtration (GUEDES, 2018) of
DO, as well as a decrease in pH, which was much
greater in P2.
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Table 15 - Results of chemical parameters obtained in Belo River.

RW
FW (P1)
% average removal
FW/RW
RW
FW (P2)
% average removal
FW/RW

Electrical conductivity
(µS/cm)
72.3
95.7
x
1.3
66.1
81.2
x
1.2

Total iron (mg/L)

pH

DOC (mg/L)

DO (mg/L)

0.9
0.1
89
x
1.2
0.1
92
x

6.8
6.3
x
x
6.4
5.2
x
x

2.8
0.9
68
x
NA
NA
x
x

7.8
5.1
35
x
7.5
5.4
28
x

RW- raw water (source-Belo River-Orleans); FW- filtered water (production well); FW/RW - increment of the parameter in the FW; DOC - Dissolved organic
carbon; DO - dissolved oxygen.
Source: Adapted by the authors from Guedes (2018); Guedes et al. (2019)

The system’s location in a rural area justifies the
presence of microbiological contaminants due
to the existence of animal husbandry in the region, in addition to the possibility of illegal effluent discharges along the source path. In the

data in Table 16, the absence of E. Coli after BF is
observed in both wells without, however, eliminating total coliforms (GUEDES, 2018; GUEDES
et al., 2019). Nonetheless, 99.99% of removal
was obtained.

Table 16 - Synthesis of the biological parameters of the research in Belo River.

RW
FW (P1)
% average removal

Total coliforms
(MPN/100ml)
110000
15.3
99.99

E. coli (MPN/100ml)
6800
A
100

RW
FW (P2)
% average removal

Total coliforms
(MPN/100 mL)
84000
4,5
100.0

E. coli (MPN/100ml)
4900
A
100

RW- raw water (source-Belo River-Orleans); FW- filtered water (production well); MPN - most probable number.
Source: Adapted by the authors from Guedes (2018); Guedes et al. (2019)

3 FINAL CONSIDERATIONS
From the content prepared for Part 1 of this review, for the correct application of BF, sustainable
sources from surface and underground water must
be relied on in hydraulic connection with the local
aquifer formed by alluvial or unconsolidated materials. The hydrogeology of the aquifer, the hydrology of the water body, the morphology of the river or
lake, the composition of its bottom and its quality
in addition to the temperature of the surface and
groundwater are other local characteristics to consider when applying BF (ESQUIVEL et al., 2016).
As discussed in Burgardt (2017), the BF technique does not remove salinity. In these cases, BF
can be at least used as pre-treatment of water
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desalination plants for supply systems. Regarding carbofuran, Michelan (2010) conducted a
test involving filtration columns with results that
showed a travel time of 25 days for a removal in
the order of 80%.
In all studies carried out, the flow rates applied
were low to the point of representing something
consistent for the real scale of a public supply
system. In the future, it would be interesting to
accomplish a study that analyzed quality and
quantity (higher flows) to understand what will
happen with the travel time and its final quality.
As can be seen in this review, among the parameters involved in the studies presented, the BF
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 130-148 | Ed. Esp. Nov. 2021
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technique demonstrates efficiency in reducing
parameters such as: turbidity and coliforms (total and fecal), pesticides and toxins. However the
technique showed low capacity to reduce parameters, for example: salinity and true color. Parameters such as pH and dissolved oxygen do not
change significantly.
It is also important to note that once the technique is dependent on the soil composition inherent to local geological conditions, parameters
as iron, manganese, fluorine, alkalinity, hardness
and chlorides can be added to the treated water
as a function of the redox conditions during runoff as well as through variation flow, changing
the contribution of the source and aquifer.
In summary, for public supply systems, BF can be
used to make pre-treatment in already consolidated situations, that is, in systems in operation
(water treatment plants), which can make the
raw water quality reach the beginning of treatment with the same standards of water quality
(or better standards, for example: less turbidity) as when the current treatment systems were
conceived (start of operation), causing them to
have a longer useful life or even a greater flow.
The final considerations will be presented in the
second part of this review.
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Abstract
This work is the second part of “A Review of seventeen years of bank filtration in Brazil: results, benefits,
and challenges”. Part 2 describes the research on water treatment carried out in the states of Pernambuco
(Olinda city, metropolitan region of Recife and region of Garanhuns) and Minas Gerais (Viçosa city). The
main benefit of bank filtration (BF) is that it is an alternative way of obtaining a higher quality raw water
compared to the traditional water supply methods when local geological conditions are favorable. BF technology highlights other relevant aspects: it may become one of the main water pretreatments in rivers or
lakes with sandy sediments; it is possible to obtain quality water in a well up to the first impenetrable layer
(30 m deep); the technology removes 100% of total and fecal coliforms; it may reduce water turbidity at
high levels; its pretreatment application may reduce the amount of inputs in the water and, consequently,
the generated sludge.
Keywords: Bank Filtration. Water Treatment. Local Geological Conditions. Pretreatment. Impenetrable Layer.
Resumo
Este trabalho é a segunda parte de “A Review of seventeen years of bank filtration in Brazil: results, benefits, and
challenges”. A parte 2 descreve as pesquisas sobre tratamento de água realizadas no estado de Pernambuco
(cidade de Olinda, região metropolitana de Recife e região de Garanhuns) e estado de Minas Gerais (cidade
de Viçosa). O principal benefício da filtração em margem (FM) é ser uma forma alternativa de obtenção de
água bruta de melhor qualidade em comparação com os métodos tradicionais de captação de água, quando
as condições geológicas locais são favoráveis. A tecnologia de FM destaca outros aspectos relevantes: pode se
tornar um dos principais pré-tratamentos de água em rios ou lagos com sedimentos arenosos; é possível obter
água de qualidade em poço até a primeira camada impenetrável (30 m de profundidade); a tecnologia remove
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100% dos coliformes totais e fecais; pode reduzir a turbidez da água em altos níveis; a aplicação como pré-tratamento pode reduzir a quantidade de insumos na água e, consequentemente, o lodo gerado.
Palavras-chave: Filtração em Margem. Tratamento de água. Condições Geológicas Locais. Pré-tratamento. Camada Impenetrante.

1 INTRODUCTION
This second part of “A Review of seventeen years of bank filtration in Brazil: results, benefits,
and challenges” (continuation of Part 1 - State of
Santa Catarina) consolidates the results obtained over 17 years of studying BF in Brazil to date
and draws attention to the main advantages and
challenges of this technique; that is, the state
of the art at the national level. It illustrates the
research performed in the states of Pernambuco
and Minas Gerais, where results were compiled in
a result matrix, from which tables were created

containing physical, chemical, biological, and
specific contaminant parameters. For each grouping of results, there was a discussion of the elaborated table.
A bibliographic search was conducted in the national and international databases, which included articles, theses, dissertations, book chapters
and course conclusion, totaling 53 (27 in Part 1
and 26 in Part 2) documents that suggested that
research on the subject is concentrated in the
states of Santa Catarina, Pernambuco and Minas
Gerais (Fig. 1).

Figure 1 - Map of Brazil indicating the three federative states involved in BF research:
Santa Catarina, Minas Gerais and Pernambuco states
Source: Authors (Part 1)

2 STUDIES CARRIED OUT IN THE STATE OF
PERNAMBUCO
BF as a method of water pre-treatment in the state
of Pernambuco (PE) took place in partnership with
Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). The first experimental station in the state
was installed at the Caixa d’Água Elevatory Station,
150

in Olinda, on the banks of the Beberibe River, in the
metropolitan region of the city of Recife, Pernambuco (PAIVA, 2009). Other studies in Pernambuco
occurred in a semi-arid region in the city of Garanhuns, in the Mundaú Public Supply Reservoir, which has an advanced eutrophication process. The
study sites in Pernambuco are shown in Fig. 2.
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Figure 2 - Study sites for the BF technique in the state of Pernambuco, Brazil
Source: Adapted from APAC and Campos (2003)

2.1 Beberibe River - Olinda (PE) Characterization of the banks of Beberibe River
The study site of the Beberibe River basin is located between the UTM coordinates of 261228.80
m E and 9105854.46 m S, zone 25, located in the
metropolitan region of Recife, crossing the municipalities of Recife, Olinda and Camaragibe (CAMPOS, 2003). The river has a predominant west-east
orientation, with a drainage area of 81 km2. It has
a length of around 19 km, from the confluence of
the Araça and Pacas rivers to the end of the Atlantic Ocean. In normal periods, the river is narrow,
approximately 6 m wide (PAIVA, 2009).
The study area is located on the COMPESA
site, where water is pumped to two treatment
stations that serve some neighborhoods in
Recife and Olinda (FREITAS, 2018), with the
study site situated at the UTM coordinates of
9115500.00 to 9116000.00 m E and 289500.00
to 290000.00 m S, zone 25, which is on the
border between Olinda and Recife. Even though the region is highly urbanized, it is close to
the Ecological Reserves of Mata de Passarinho
and Mata Dois Unidos (located in higher quoRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 149-163 | Ed. Esp. Nov. 2021

tas), which provide an adequate groundwater
recharge in the region (PAIVA, 2009).
The researchers’ interest in this region was motivated by the fact that, according to data from the
monitoring network of the Environment and Water
Resources Company of Pernambuco (CPRH), there are high rates of fecal coliform concentration.
Moreover, there are difficulties related to intense
industrial, urban (domestic sewage, runoff) and
agricultural activity, riparian deforestation, construction of highways and bridges, rainwater drainage from highways and dumps, all of which impact
the Beberibe watershed (PAIVA et al., 2010).
The project was installed on the banks of the Beberibe River, presenting silt-clay material, which
continually grades to sand and then clay with
thickness varying between 2 and 5 m. Sequentially, several layers of coarse, medium, and fine
sand were found, up to 18 m, where the sandy
silt begins and, subsequently, clay. There is also a
peat layer under the riverbed (PAIVA, 2009; PAIVA
et al., 2010; VERAS, 2011; FREITAS et al., 2012;
FREITAS, 2018).
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The granulometric analysis of the riverbank (0.2
m deep) indicated silty-clay sand sediments,
with 44% sand, 29.8% silt and 24.99% clay, with
8.46% of OM. The riverbed sediments (0.3 m
deep) showed characteristics that varied from
coarse to very fine sand, composed of a range
of 57.95% to 96.75% of sand. According to the
studies, the amount of OM fluctuated between
0.46% to 11.1%, which was higher at the bank
(VERAS, 2011; ALBUQUERQUE, 2015; VERAS et
al., 2016; FREITAS, 2018).
The riverbed infiltration rates varied between 1x10-3 m/s and 1.19x10-3 m/s. Freitas (2018)
pointed out that the average diameter of the sediments in the first 5 cm of the hyporrheic zone
was approximately 0.067 mm. As it was as much
as 10 cm deep, the sediment had an average diameter of 0.057 mm.
The hyporrheic fauna found in two different
points of the Beberibe River is distributed in
groups corresponding to rotifers (2% to 68%),
nematodes (18% to 41%) and annelids (14% to
54%), 3% of which are other taxonomic groups
(VERAS et al., 2016; FREITAS, 2018), with local
groups as the most representative (96% dominance) (ALBUQUERQUE, 2015).

2.1.1 Characterization of the production well
surroundings
Granulometric tests at a depth of 7 to 7.45 m denoted a composition of 37% gravel, 23% coarse
sand, 20% medium sand, 18% fine sand and 2%
silt and clay. At a depth of 15 to 45 m, the test indicated a marked presence of fine sand (63%), in
addition to medium sand (23%), clay (10%) and
silt (4%) (PAIVA, 2009; PAIVA et al., 2010).
The pumping tests showed that there is a hydraulic conductivity in the locale, varying between 1.4 x 10-5 and 1.7 x 10-5 m/s, mainly due to the
coarse sand layer identified in the lithological
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profiles. The hydraulic conductivity of the aquifer
measured by piezometers is approximately 3.0 x
10-5 m/s (PAIVA, 2009; PAIVA et al., 2010).
The production well (P1), 15 m from the Beberibe
River, was built 15 m deep, 6 inches in diameter,
with a filter section between 6 and 13 m. After
the flow tests, it stabilized between 12.5 m³/h and
12.6 m³/h (3.47 and 3.5 L/s), and the potentiometric studies indicated the flow of natural water towards the well, which was intensified during
pumping (PAIVA, 2009; FREITAS, 2010; PAIVA et
al., 2010; CABRAL et al., 2011; FREITAS et al., 2011
VERAS, 2011; FREITAS et al., 2012; DEMÉTRIO et
al., 2013; FREITAS et al., 2017). Nonetheless, the
authors found the hydraulic connection between
the river, well and aquifer. Santos (2010) was able
to confirm this through isotope analyses.
A series of studies was carried out based on P1;
however, in 2012, 3 more production wells were
installed on site. In relation to the first production
well, the new wells were located in the north (P2),
southeast (P3) and northwest (P4), as shown in
Fig. 3. Each one had characteristics similar to P1,
with 6 inches in diameter and 15 m depth with
a filter section between 6 and 12 m. The average flow of the wells was 9.57 m³/h (2.7 L/s) in P2,
9.13 m³/h (2.5 L/s) in P3 and 9.8 m³ / h (2.72 L/s)
in P4, although the latter well has not yet been
studied. In the same way, there was a hydraulic
connection between the wells, the aquifer and
the shallow source (FREITAS et al., 2012, 2017;
FREITAS, 2018).

2.1.2 Characterization of water quality: physical
and chemical parameters
The following are the compilations of physical,
chemical, biological and contaminant parameters analyzed in the BF system on the Beberibe
River, through production wells P1, P2 and P3,
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 149-163 | Ed. Esp. Nov. 2021
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between 2009 and 2018. P2 has not been extensively studied.
Freitas (2018) conducted research on the P2 and
P3 well systems, with the location characterization of the facilities, which is mainly maintained
by evaluating the hyporrheic zone of the Beberibe River. Thus, the performed water analysis
of physical and chemical parameters served as
complementary information in the research area.
Veras (2011) achieved the parameters analysis at
P1 through monitoring records over 6 months,
identifying turbidity values less than 1.6 NTU
in FW, while RW reached concentrations greater than 140 NTU. Similarly, the apparent color showed maximum levels of about 30 Pt – Co
Units in the FW, in a period of intense rains, while
the RW had rates greater than 320 Pt – Co Units.
These results have not been tabulated.

Table 1 presents the physical parameters assessed at different times of the BF system operation
applied in the Beberibe River by some authors,
according to the references in the table.
The P1 studies demonstrate great variation of
apparent color and turbidity in the source. However, BF proved to be quite efficient in its removal.
The average removal percentage involves the
results obtained by different researchers over
time, without obtaining less than 98% apparent
color removal (ALBUQUERQUE, 2015; VERAS et
al., 2017), and less than 95% turbidity removal
(PAIVA, 2009; FREITAS, 2010; PAIVA et al., 2010;
FREITAS et al., 2012, 2013 and 2017). In the P3
studies by Freitas et al. (2017), they obtained
excellent results in removing these two physical
parameters as well. An SS removal of 98% at P1
was also observed (PAIVA, 2009).

Table 1 - Results of the physical parameters obtained in the Beberibe River.
Apparent color
(Pt–Co Units)
Ref.
RW
FW (P1)
% average removal

References
RW
FW (P3)
% removal

(ALBUQUERQUE, 2015;
FREITAS et al., 2017)
169, to 180.3
0 to 2.7
99
Apparent color
(Pt–Co Units)
FREITAS et al., 2017)
169.1
1.8
99

Turbidity (NTU)
ALBUQUERQUE, 2015;
FREITAS, 2010; FREITAS et
al., 2012, 2013, 2017; PAIVA,
2009; PAIVA et al., 2010)
14.3 to 87.62
0.09 to 1.12
98

SS (mg/L)

Temperature (°C)

(PAIVA, 2009)

FREITAS et al., 2017)

75.27
<1.63
98

27.6
27.3
x

Turbidity (NTU)

SS (mg/L)

Temperature (°C)

FREITAS et al., 2017)
44
0.04
100

FREITAS et al., 2017)
x
x
x

FREITAS et al., 2017)
27.6
27.5
x

RW- raw water (source-Beberibe River); FW- filtered water (production wells); NTU- Turbidity Unit; SS- Suspended solids.
Source: Adapted from Paiva (2009); Freitas (2010); Paiva et al. (2010); Freitas et al. (2012 and 2013); Albuquerque (2015) and Freitas et al. (2017)

Regarding the chemical results analyzed in well
P1, Table 2 shows a considerable decrease in
alkalinity, but a less pronounced alkalinity of bicarbonates, calcium, copper, nickel, manganese
and total hardness. In these studies, the removal
of 100% chromium and 96% total iron stands
out. The pH also showed a small decrease.
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In Paiva’s et al. (2010) studies at P1, unlike what
was observed in Table 2, there was a 2-fold increase in the concentration of manganese. Zinc
also varied, with a 1.4-fold increase in P1 water
(PAIVA, 2009) and a 13% removal in 2010 (FREITAS, 2010) (results not tabulated). The electrical conductivity slightly fluctuated, with a de-
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crease of 4% (PAIVA, 2009; FREITAS et al., 2017)
and a 1.1-fold increase of (FREITAS, 2010; PAIVA et al., 2010; FREITAS et al., 2012). Unlike the
results in Table 2, the hardness in Freitas’ works
had a 1.3-fold increase (FREITAS, 2010; PAIVA et

al., 2010; FREITAS et al., 2012). The increase in
electrical conductivity and total hardness (FREITAS et al., 2012) was attributed to the leaching
of some compounds from the soil or changes in
redox conditions.

40

36

15

5.5 to 6.6
x

Cr³+
(mg/L)

Ni²+
(mg/L)
(FREITAS, 2010; PAIVA,
2009)

53

6.6 to 7.5

Cu+
(mg/L)

(FREITAS, 2010; PAIVA,
2009)

5.7

22.5 to
40.1
30.1 to
30.4

Mn²+
(mg/L)

(FREITAS, 2010; PAIVA,
2009; PAIVA et al., 2010

12.09

30.69 to
87.6
33.24 to
49.2

Ferro
total
(mg/L)

(FREITAS, 2010;
FREITAS et al., 2012;
PAIVA, 2009; PAIVA et
al., 2010)

9.41

pH

FREITAS et al., 2012;
PAIVA, 2009; PAIVA et
al., 2010)

71

25.64

Chlorides
(mg Cl-/L)
ALBUQUERQUE, 2015;
FREITAS et al., 2017)

% average
removal

Total
hardness
(mg
CaCO₃/L)
ALBUQUERQUE, 2015;
FREITAS, 2010; FREITAS
et al., 2012, 2017;
PAIVA, 2009)

FW (P1)

25.64 to
101.8
12.09 to
18.3

Ca²+
(mg/L)

PAIVA, 2009)

RW

Alc. of
bicar. in
CaCO₃
(mg/L)

PAIVA, 2009)

Ref.

ALBUQUERQUE, 2015;
FREITAS, 2010; PAIVA,
2009)

Total
Alc. (mg
CaCO₃/L)

FREITAS, 2010; FREITAS
et al., 2012, 2017;
PAIVA, 2009)

Table 2 - Results of the chemical parameters obtained in P1.

1.59 to
2.31
0.05 to
0.098

0.01 to
0.057
0.02 to
0.038

0.01 to
0.072
< 0.01 to
0.026

0.028 to
0.033

0.38

0

0.31

96

30

55.6

100

25

RW- raw water (source-Beberibe River); FW- filtered water (production well).
Source: Adapted from Paiva (2009); Freitas (2010); Paiva et al. (2010); Freitas et al. (2012 and 2013); Albuquerque (2015) and Freitas et al. (2017)

Veras (2011), through monitoring P1 over time,
found a decrease in pH, electrical conductivity,
total alkalinity and total hardness of filtered
water in relation to raw water (results not tabulated).

Table 3 shows an average removal of more than
50% of all evaluated parameters (ammonia, nitrite, nitrate, BOD and COD), indicating the degradation of the compounds present in RW as it
infiltrates the soil. The removal of 100% nitrites
and 90% ammonia stands out.

Table 3 - Other results of chemical parameters obtained in P1.
DOC (mg/L)
Ref.

(FREITAS et al.,
2012)

RW
FW (P1)
% average removal

26.8
9.2
66

NH₃ (mg/L)
NO₂- (mg/L)
NO₃- (mg/L)
BOD (mg/L)
(ALBUQUERQUE,
ALBUQUERQUE,
ALBUQUERQUE,
(FREITAS, 2010;
2015; FREITAS,
2015; FREITAS,
2015; FREITAS,
FREITAS et al., 2012;
2010; FREITAS et al., 2010; FREITAS et al., 2010; FREITAS et al.,
PAIVA, 2009; PAIVA
2012; PAIVA, 2009; 2012; PAIVA, 2009; 2012; PAIVA, 2009;
et al., 2010)
PAIVA et al., 2010)
PAIVA et al., 2010)
PAIVA et al., 2010)
0.29 to 4.81
0 to 5.3
0.88 to 3.3
3.27 to 6.17
0.2 to 0.448
0 to 0.005
0.003 to 0.51
0.81 to 2.43
90
100
73
68

COD (mg/L)
(FREITAS, 2010;
PAIVA, 2009; PAIVA
et al., 2010)
11 to 27.18
3 to 15.27
58

RW- raw water (source-Beberibe River); FW- filtered water (production well); % average removal - average removal of the parameter in the FW; DOC - dissolved
organic carbon; BOD- Biochemical oxygen demand; COD - Chemical oxygen demand; NH₃ - Ammonia; NO₂- Nitrite; NO₃-- Nitrate.
Source: Adapted from Paiva (2009); Freitas (2010); Paiva et al. (2010); Freitas et al. (2012) and Albuquerque (2015)

Despite the oscillations observed in the raw water throughout the monitoring, there was a large
removal of nitrogen compounds in the research
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by Veras (2011), with ammonia, nitrite and nitrate presenting results very close to zero most of
the time.
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Table 4 shows the results of some chemical parameters evaluated in P2 and P3. The table highlights the BF’s efficiency in removing 97% of magnesium (FREITAS, 2018). A small decrease in the

conductivity of P2 (FREITAS, 2018) and P3 was also
observed, oscillating between a decrease of 4.45%
(FREITAS et al., 2017) (A) and an 1.2-fold increase
in FW in relation to RW (FREITAS, 2018) (B).

Table 4 - Results of some chemical parameters obtained in P2 and P3.
Chlorides (mg
Cl-/L)
Ref.

(FREITAS et al.,
2017)

RW
FW (P2)
% average removal
RW
FW (P3)
% average removal
FW/RW

x
NA
x
22.5
35.4
x
1.6

Electrical
conductivity (µS/
cm) A
(FREITAS et al.,
2017; FREITAS,
2018)
394.75
345
13
247
236
4.45
x

Electrical
conductivity (µS/
cm) B

Total hardness (mg
CaCO₃/L)

Mg²+ (mg/L)

(FREITAS, 2018)

(FREITAS et al.,
2017)

(FREITAS, 2018)

x
x
x
394.75
475.75
x
1.2

x
x
x
31.3
37.3
x
1.2

3.125
0.1
97
3.125
0.1
97
x

pH
(FREITAS et al.,
2017; FREITAS,
2018)
6.76
7.22
x
6.6 to 7.2
5.4 to 6.54
x
x

RW- raw water (source-Beberibe River); FW- filtered water (production well); FW/RW - increment of the parameter in FW.
Source: Adapted from Freitas et al. (2017) and Freitas (2018)

Freitas et al. (2017) recorded an increase in
chlorides and total hardness in P1 and P3 as
well as a decrease in electrical conductivity
and pH in both wells. Such changes were related to the degradation of OM, physical-chemical processes and dissolution of compounds
during filtration. In addition, a redox potential
of -66.2 mV in P2 and 5.42 mV in P3 was observed (FREITAS, 2018).

2.1.3 Biological parameters and
specific contaminant
The following tables (Table 5 and Table 6) demonstrate the efficiency of BF in removing microbiological parameters. It is possible to observe a great
variation of total coliforms and E. coli in the source
with time. However, even in periods of high concentrations (≥ 160,000), as in the studies by Freitas et
al. (2013 and 2017), the absence of these parameters in the water of the production well was verified.
Freitas et al. (2017) also evaluated total coliforms in
well P3, obtaining the same result.

Table 5 - Results of some biological parameters evaluated in well P.
Parameters
Cyanobacteria (cells/mL)

Total coliforms (MPN/100 mL) A

E. coli (MPN/100 mL)

References
(FREITAS, 2010; FREITAS et al., 2012)
(FREITAS, 2010)
(PAIVA et al., 2010)
(FREITAS et al., 2012)
(FREITAS et al., 2013, 2017)
(ALBUQUERQUE, 2015)
(FREITAS, 2010)
(PAIVA et al., 2010)
(FREITAS et al., 2012)
(FREITAS et al., 2013)
(ALBUQUERQUE, 2015)

Raw water-Beberibe River
~1,678 to ~15,286
1,516 to 48,932
>160,000
1,516 to 30,804
≥1,600 to ≥160,000
>1,600 to >1,160
300 to 4,220
>160,000
300 to 3,428
50,000 to ≥160,000
>60 to >1,600

Filtered water
Absent
< 2.0
< 2.0
Absent
Absent
Absent
Absent
< 2.0
Absent
Absent
Absent

Source: Adapted from Freitas (2010); Paiva et al. (2010); Freitas et al. (2012 and 2013); Albuquerque (2015) and Freitas et al. (2017)
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Contrary to the results in Table 5, the monitoring
carried out by Veras (2011) in well P1 showed
that only 50% of the samples performed in the
well had absent thermotolerant coliforms, with
an average presence of < 2 MPN/100 mL, which
was the lowest concentration of total coliforms.

RW correspond to the parameter percentage of
16 total samples.
Veras et al. (2017) also verified the BF potential
in the removal of drugs. The contaminant found,
with the specific constancy in the Beberibe River,
was a widely used anti-inflammatory, diclofenac.
Contaminant concentrations in RW ranged from
0.029 to 0.055 mg.L-1 in wells P1 and P2, results
were obtained from 0 to 0.009 mg.L-1, demonstrating that BF has great potential in attenuating
this contaminant.

Another interesting study conducted in wells P1
and P2 was about the efficiency of BF in removing
pathogenic microorganisms from water, such as
protozoa and helminths (FREITAS et al., 2013 and
2017), as shown in Table 6. The results found in

A
NA
NA

88% and
6%
A
6%
A

88%
A
NA
NA

Strongyloides
stercoralis

Paramecium spp.

Isospora belli

Hymenolepis nana/H.
diminutive

Giardia spp.

Entamoeba
histolytica/E.
disparate

Iodamoeba butschlii
88%

(FREITAS et al., 2013,
2017)

A
NA
NA

63% and
38%
A
38%
A

FREITAS et al., 2013)

A
NA
NA

75% and
50%
A
50%
A

FREITAS et al., 2013,
2017)

A
75%
A

100%
and 50 %
A
50%
A

(FREITAS et al., 2013)

50%

FREITAS et al., 2013,
2017)

100%

FREITAS et al., 2013,
2017)

75%

FREITAS et al., 2013,
2017)

Entamoeba coli
FREITAS et al., 2013)

Endolimax nana
FREITAS et al., 2013)

100%
and 69%
A
69%
A

Cryptosporidum spp.

Ascaris lumbricoides

25% and
44%
A
44%
A

FREITAS et al., 2017)

FW (P1)
RW
FW (P3)*

FREITAS et al., 2013,
2017)

RW

(FREITAS et al., 2013,
2017)

Ref.

Ancilostomideo spp.

Table 6 - Results of BF studies on the removal of protozoa and helminths found in the Beberibe River.

38% and
81%
A
81%
A

RW- raw water (source-Beberibe River); FW- filtered water (production well); A- Absent; NA- Not Analyzed. * The analyses in P3 were performed in the 2017
studies by Freitas, (FREITAS et al., 2017).
Source: Adapted from Freitas et al. (2013 and 2017)

2.1.4 Modeling
Throughout the years that corresponded to the
efficiency studies of the BF pilot system applied
to the Beberibe River, two different surveys were
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applied in 2013 (PAIVA, 2013) and 2015 (SANTOS
et al., 2015), which focused on mathematical
modeling and simulations, as seen in Table 7.
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Table 7 - Synthesis of the models elaborated from field research.
Hypotheses

Scenarios

Simulation in dry period (0
to 183 days) with recharge
of 218 mm/year
Understand the flow processes
between the Beberibe River
and the aquifer system
through pumping induced by a Simulation in rainy season
(183 to 365 days) with
production well (PAIVA, 2013).
recharge of 571 mm / year

Both scenarios
Develop a numerical model of
the river-aquifer interaction on
the banks of the Beberibe River
and analyze the sensitivity of
conductance and recharge
(SANTOS et al., 2015).

Dry season
Wet season
Other variations

Main Results
Hydraulic loads (drawdown) reached levels lower than -2.0 m around the production well.
There was a contribution from the river in its upstream stretch: 6.41 m³ / day leaving laterally
from the first layer to the left bank, and 25.50 m³ / day vertically.
Hydraulic loads (drawdown) reached levels below -1.7 m around the production well.
The flow occurred in the direction of the river to the production well, in its upstream section,
in the values of 17.97 m³ / day, exiting laterally from the first layer to the left bank,
and 40.93 m³ / day vertically.
About 20% of the pumping flow corresponded to the Beberibe River contribution.
The potentiometric maps show that the underground flow occurred in the direction of the
river’s flow, from right to left, with an inflow of underground flow in the northwest direction,
due to the existing natural recharge zone.
Contribution of the river to the aquifer only in the area upstream of the dam, since the
hydraulic load on the river is greater in this stretch.
Levels less than -2 m around the well -2.3 m.
Levels less than -1.7 m, -1.6 m and -2 m.
Sharp lowering of the groundwater around the production well.
The effect on the hydraulic load caused by variations in the conductance values is not
significant. As for the recharge contour condition, due to precipitation and flow from the
recharge zone of the free aquifer, there was a greater sensitivity in variations in hydraulic loads.

Source: Adapted from Paiva (2013) and Santos et al. (2015)

2.2 Mundaú Public Supply Reservoir Guaranhuns (PE) - Characterization of the
production well surroundings

To implement the production well, it was deci-

The watershed of the Mundaú River is located in
the states of Pernambuco and Alagoas. The Mundaú River rises in the municipality of Garanhuns,
a semi-arid region in Pernambuco, where it spans
approximately 69 km. The Mundaú River basin, in
its entire length, has an area of 4,090.39 km², of
which 2,154.26 km² is in Pernambuco. The Mundaú basin has three reservoirs, the Mundaú-Guaranhuns Public Supply Reservoir with a capacity
of 1,968,600 m3 (APAC).

m deep, with a total capacity of 10 m³, in order

The BF production well was built on land that
belongs to COMPESA, at the UTM coordinates
of 9016346.00 m E and 775746.00 m S, zone
24 (SANTOS et al., 2011 and 2014; GUEDES
et al., 2018). This dam is one that is responsible for the water supply in that municipality and
was chosen for this study because it presents
frequent blooms of cyanobacteria and receives water effluents from the municipality. The
water flows from the body and base of the dam
to the production well in a natural way (SANTOS
et al., 2011).

of 1 m. The two trenches were located 4 m away
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ded to change the soil, building two trenches
parallel to the well, 10 m long, 1 m wide and 1
to improve the water collection captured by the
well as the region has very shallow soil layers,
which could harm the BF system (SANTOS et
al., 2011 and 2014; GUEDES et al., 2018). Both
trenches were filled with medium and coarse
sand (diameter between 0.5 and 2.0 mm), generating high permeability.
The production well was built 38 m from the base
of the dam, with a depth of 2.5 m and a diameter
from the well in the center (SANTOS et al., 2011
and 2014; GUEDES et al., 2018). The system was
operated with intermittent pumping, with the
applied flow varying throughout the studies.
The granulometry tests carried out with material
collected up to 1 m deep showed medium sand
(32%), fine sand (28%), clay (21.5%), silt (12%),
coarse sand (5 %) and gravel (1.4%) in its composition. In the first depth of 2.5 m, there was a
higher occurrence of fine sand (36%), clay (24%),
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medium sand (19%), silt (14%), coarse sand (5%)
and gravel (2.5 %) (SANTOS et al., 2011).

The authors pointed out the influence of groundwater on the resulting electrical conductivity,
considering that the water from the dam possibly receives an increase in salinity, and the sediments do not have the necessary capacity to
retain salts. The high electrical conductivity was
presented as a factor characteristic of shallow
aquifers, and, considering the lesser depth of the
well, it was assumed that there is greater dissolution of salts in the medium (SANTOS et al., 2011).

2.2.1 Characterization of water quality: physical
and chemical parameters
Santos et al. (2011) were the pioneers in research involving the system applied in the Mundaú
Reservoir, with a flow rate of 1.37 m³/h (0.38 L/s).
As seen in Table 7, the technology was efficient in
removing turbidity. It also showed a considerable
decrease in pH (2.21 pH units) and a 48% decrease
in DO. The influencing factors in the aforementioned parameters are based on the OM degradation
that occurs during the filtration process (SANTOS
et al., 2011; GUEDES et al., 2018).

The analysis of total iron, in turn, was the object
of study by Guedes et al. (2018), through a flow
of 0.53 m³/h (0.15 L/s). It is observed in Table 8
that there was an increase in FW of 100 times in
relation to RW.

Table 8 - Physical and chemical parameters obtained in BF studies in the Mundaú Reservoir.
Turbidity (NTU)
(GUEDES et al.,
2018; SANTOS et al.,
2011)
RW
27.32 to 44.1
FW
13.3 to 14.2
% average removal
61
FW/RW
x
Ref.

Temp. (°C)

pH

Electrical
conductivity
(µS/cm)

DO (mg/L)

Total iron (mg/L)

(SANTOS et al.,
2011)

GUEDES et al., 2018;
SANTOS et al., 2011)

(SANTOS et al.,
2011)

GUEDES et al., 2018;
SANTOS et al., 2011)

(GUEDES et al.,
2018)

28.24
24.88
x
x

8.46 to 8.5
6.25 to 6,
x
x

586.6
1112.2
x
1.9

7.2 to 8.2
3.58 to 4.4
48
x

0.3
30.1
x
100

RW- raw water (Mundaú Reservoir); FW- filtered water (production well); FW / RW - increment of the parameter in the FW; NTU- Turbidity Unit;
DO- Dissolved oxygen.
Source: Adapted from Santos et al. (2011) and Guedes et al. (2018)

Applying a lower flow rate than those from their
studies in 2011 (0.24 m³/h (0.07 L/s) and 2014,
Santos et al. (2014) obtained results that indicated turbidity removal, decreased pH and DO, in
addition to increased electrical conductivity, similar to previous studies. However, the authors
included the analysis of the iron parameter, and
the total concentrations found in the FW corresponded to levels of up to 46 mg/L, while in the
raw water there was a close variation to zero, a
result even greater than that found by Guedes et
al. (2018). The authors still cited the existence of
cyanobacteria in the reservoir water but did not
identify their presence in filtered water.
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3 LAGOA UFV LAKE- VIÇOSA (MG)
Viçosa is a municipality in the southern region
of the state of Minas Gerais (MG). The BF system
was installed in a microbasin located on the premises of the Federal University of Viçosa (ROCHA,
2015; ROCHA and MARQUES, 2016 and 2018)
between the UTM coordinates of 722976.32
m E and 720336.30 m E, 7703120.40 m S and
7700386.54 m S, zone 23S, as shown in Fig. 3.
The pilot project was implemented in the experimental field of Prof. Diogo Alves de Mello, in the
period between May/2013 and October/2013
(ROCHA, 2015).
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Figure 3 - Location map of the study area - State of Minas Gerais
Source: Adapted from Rocha (2015)

3.1 Characterization of the production
well surroundings

3.2 Characterization of water quality: physical,
chemical and biological parameters

The facilities near the lake had a geomechanical
PVC production well 4 inches in diameter and 25
m deep. In the first 4 m of depth, soil with silt-clay
texture was followed by soil with silt-sand texture,
up to 25 m, where the rocky top begins (ROCHA,
2015; ROCHA and MARQUES, 2016 and 2018).

Rocha’s experiments included the analysis of

The pumping was configured as intermittent, with
a flow variation between 4.5 m³/h and 6.1 m³/h
(1.25 L/s and 1.7 L/s). In addition, transmissivity
values (T) equal to 1.0 x 10-3 m²/s and hydraulic
conductivity (K) of 5.0 x 10-5 m/s were obtained,
with potentiometric results indicating the natural
flow of the aquifer towards the lake, passing through the production well. The travel time was identified as at least 85 days, with water passage speed
through the porous medium of 0.41 m/d (ROCHA,
2015; ROCHA and MARQUES, 2016 and 2018).
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the basic parameters of the water quality of the
lake and the installed production well, as seen in
Table 9 (ROCHA, 2015).
It was possible to verify a 39% reduction in
turbidity in the production well, as well as pH,
phosphates, DO, BOD and complete removal
of E. coli. Such aspects show the degradation
activity that occurs during the filtration process at the site. The decrease of 1.06 pH unit
was attributed to the decomposition of organic
matter, which in turn gives rise to organic acids
responsible for the decreased pH. The increased
temperature was considered a natural aspect of
the process since it is influenced by the composition of the area.
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Table 9 - Results of the parameters obtained at the UFV lake in 2015.

RW
FW
% average
removal

Turbidity (NTU)

pH

Temp. (°C)

9.24
5.66

6.19
5.13

22.62
23.22

Phosphates
(mg/L)
0.07
0.03

39

x

x

57

DO (mg O2/L)

BOD (mg/L)

6.1
5.2

4.48
1.87

E. coli (MPN/100
mL)
2114
A.

15

58

100

RW- raw water (source-UFV Lake); FW- filtered water (production well); NTU- Turbidity Unit; DO- dissolved oxygen; BOD - biochemical demand for oxygen;
MPN- most probable number.
Source: Adapted from Rocha (2015)

3.3 Modeling
Rocha (2015) and Rocha and Marques (2018)
addressed aspects of the hypothesis modeling
around the system installed at the UFV lake, such

as the identification of the underground flow and
possible configurations of filtered water exploitation, according to Table 10.

Table 10 - Synthesis of the models elaborated from field research.
Hypotheses
Understand the flow shape of
the aquifer at the site of the BF
system and evaluate variations
in flow and pumping during
periods of drought.

Scenarios
Simulations with 1, 5 and
10 years, flow variation,
pumping variation and
allocation of an extra well.

Main Results
The flow is horizontal and goes towards the lake, passing through the production system,
besides, even in dry periods, the system has available water for pumping.
Exploitable flow rates vary up to 38 m³/h (10.55 L/s).

Source: Adapted from Rocha (2015) and Rocha and Marques (2018)

4 FINAL CONSIDERATIONS
The following includes the considerations of all
the data collected to compose this review (part 1
and part 2), contemplating the three states that
carried out research in the area.
The turbidity removal is quite pronounced in
BF, considering that a large part of what is suspended in the source is retained in the filtering
medium; that is, on its bank. In almost all studies cited, the removal value reached 100%,
except in the city of Ituporanga (aquaculture
lake), Mundaú (reservoir in the city of Guaranhuns) and in the city of Viçosa. In these three
cases, there was the presence of granular material of large diameter in the soil (gravel, pebble,
rock), which may have caused this low reduction
(Mundaú and Viçosa) or even increase (Ituporanga). Long periods of rain can also impair the
reduction of physical parameters.
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Regarding the apparent color, due to the turbidity removal through the soil, its removal was also
very high, with the exception of Ituporanga, where
there was an increased apparent color, likely for
the same reason mentioned above. The true color
tends to be very similar to the source. Factors of
distance from the well in relation to the source, soil
composition and the pumping flow of the well are
very relevant to obtain the highest removal value.
Low removal of physical parameters was observed
during periods with large volumes of rainfall, which resulted in compound leaching, such as organic
matter and colloidal materials.
The increased flow can be beneficial from the
standpoint of the volume of water pumped. On
the other hand, it can bring a greater contribution from the aquifer and, thereby, an increase
of undesirable chemical elements (Fe, Mn, Al, F,
among others) contained in the soil. Therefore,
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the increased flow should always be monitored
to find the ideal point between flow x quality,
thus, making the most of this technology.
In some studies, the results of total organic carbon (TOC) and dissolved oxygen (DO) had a decrease of around 50% and lower values in others.
Its reduction is directly linked to the water quality
of the source and the presence of organic matter
(OM) in the soil. Studies have found that there is
a simple reduction or the permanence of a value
similar to that of the source with a slight increase.
In practically all of the research, we observed
that the values of conductivity, total hardness
and alkalinity increased after BF, which was attributed to the processes of erosion and dissolution
of the materials when the water passes underground, as well as fields. The pH, in most studies,
decreases after BF, probably due to the presence of some acidic species in the soil. When such
species are not found in the soil, the pH tends to
be similar to that of the source.
Regarding total and fecal coliforms (E. Coli), the
technology, as it is put into operation, may appear at the beginning of the pumping (first days);
afterwards, the research indicates 100% removal
or close to this value. Other microbiological parameters studied as well as other specific contaminants were significantly reduced (toxins, pesticides and drugs). This fact can be linked to the
travel time between source and well. This travel
time is determined by the distance between the
source and the well and its flow. Likewise, the
study of the flow variation can bring about the
optimization of the removal of these parameters.
Salinity was not considered as a parameter in any
of the studies, despite being an important parameter for the quality of drinking water, especially
in Northeast Brazil. Obviously, in shallow wells,
the concentration of salinity does not tend to be
high, but in studies close to the sea this parameter must be analyzed when the intention is to use
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 149-163 | Ed. Esp. Nov. 2021

BF for a real supply situation, in order to fit the
values in current legislation.
The main benefit of BF is that it is an alternative
way to obtain better quality raw water compared
to traditional water supply methods when soil
conditions are favorable. BF technology highlights other relevant aspects: it may become one
of the main water pretreatments in rivers or lakes
with sandy sediments; it is possible to obtain
quality water in a well up to the first impenetrable layer; the technology removes 100% of total
and fecal coliforms; it may reduce water turbidity
at high levels; the application as pretreatment
may reduce the amount of inputs in the water
and consequently, the generated sludge.
In summary, for public supply systems, the big
challenge in Brazil is to apply BF as a pre-treatment in already consolidated situations, that is,
in systems in operation (water treatment plants),
which can make the quality of raw water reach
the beginning of treatment with the same standards (or better) as when the current treatment
systems were conceived, causing them to have a
longer useful life or even receive a greater flow.
Finally, after years of research in Brazil, BF provides well-trained professionals another way to
obtain quality water, proving that it is even possible to acquire with a shallow well (up to 30 m).
Furthermore, specialists in water treatment can
consider that better quality raw water is achievable by simplifying the treatment process instead of designing more treatment steps. The
fact remains that BF unites areas of knowledge
hitherto: geology, chemistry, and biology, which
are usually treated in isolation, making the technology increasingly elucidated and widespread.
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Resumo
O uso de bombas funcionando como turbinas (BFT) em substituição às válvulas redutoras de pressão nos
sistemas de distribuição de água vem se revelando uma alternativa viável, uma vez que concilia o controle
de pressão com a geração de energia elétrica. Dessa forma, o estudo teve por objetivo o desenvolvimento de
um modelo de dimensionamento de BFT para atuar em redes de distribuição de água, visando à minimização
do volume de água perdido em vazamentos e à maximização da eficiência energética, simultaneamente. A
metodologia proposta define, por meio do método de Viana, a bomba a ser utilizada como BFT e, por meio de
um processo de otimização, o diâmetro do rotor da bomba centrífuga. Os resultados obtidos revelam que a
instalação da BFT possibilita uma alternativa de geração de energia elétrica e a redução das perdas de água,
indicando-se como uma opção real, plausível e atrativa em função do seu baixo custo, quando comparada
com as turbinas.
Palavras-chave: Abastecimento de água. Perdas de água. Microgeração de energia hidráulica. Otimização.
Abstract
The use of pumps as turbines (PAT) as a replacement for pressure reducing valves in water distribution systems is
proving to be a feasible alternative as it combines pressure control with power generation. Thus, this study aimed
to develop a model to design PAT to perform in water supply networks, aiming at minimizing leaks and maximizing
energy efficiency simultaneously. The proposed methodology defines which pump is to be used as PAT through the
Viana method and the pump rotor diameter is defined through optimization processes. The results show that the
installation of PAT enables an alternative power generation and the reduction of water losses, indicating a real,
plausible and attractive option due to its low cost, when compared to turbines.
Keywords: Water supply. Water losses. Micro-hydropower. Optimization.
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1 INTRODUÇÃO
No setor de saneamento, os altos índices de perdas de água causados principalmente por vazamentos no processo de distribuição da água
têm sido uma das principais preocupações no
gerenciamento de sistemas de abastecimento de
água. Como reflexo direto dessas perdas, tem-se
o desperdício de água e energia elétrica (CAMBOIM, SILVA & GOMES, 2014; CARRAVETTA et al.,
2012). O setor de saneamento é responsável por
aproximadamente 3% da energia elétrica consumida no mundo, o que equivale, no Brasil, a mais
de 13 bilhões de kWh/ano, dos quais cerca de
90% são destinados aos conjuntos motor-bomba (BEZERRA et al., 2015).
A relação pressão-vazamento tem sido amplamente estudada pela comunidade técnico-científica (por exemplo, NICOLINI, GIACOMELLO &
DEB, 2011; CAMPISANO, MODICA & VETRANO,
2012; SIVAKUMAR & PRASAD, 2015; DE PAOLA,
GIUGNI & PORTOLANO, 2017), sendo essa apontada frequentemente como um dos fatores mais
significativos para o controle de perdas de água.
A implantação de válvulas redutoras de pressão
(VRP) é tradicionalmente a solução mais adotada frente ao problema, atuando por meio da dissipação de energia ao adicionarem no sistema
uma perda de carga localizada (LIMA, 2017). No
entanto, a energia dissipada pelas VRP pode ser
aproveitada para geração de energia elétrica, reduzindo, por exemplo, custos de bombeamento.
Uma forma de aproveitamento dessa energia, já
testada em alguns países, como os Estados Unidos, é o uso de turbinas e bombas funcionando
como turbinas (BFT) em substituição às VRP em
pontos específicos das redes de distribuição de
água (PAFFRATH, 2020).
Dessa forma, nos últimos anos, visando ao aumento da sustentabilidade dos sistemas de distribuição de água e à integração da economia de
água com a produção de energia, pesquisadores
estão desenvolvendo metodologias para o conRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 164-172 | Ed. Esp. Nov. 2021

trole de pressão em redes hidráulicas que adotem
BFT em substituição às VRP (CARRAVETTA et al.,
2012; FONTANA, GIUGNI & PORTOLANO, 2012;
LIMA, LUVIZOTTO & BRENTAN, 2017; ALBERIZZI et
al., 2018). Essa alternativa concilia o controle de
pressão, que aumenta a eficiência hidráulica do
sistema, com a geração de energia elétrica.
De fato, as bombas podem ser usadas no modo
turbina, invertendo o sentido do fluxo do fluido
(CHAPALLAZ, EICHENBERGER & FISCHER, 1992),
convertendo a energia que antes era dissipada
nas VRP em energia elétrica. Bombas se destacam por serem máquinas simples de baixo custo,
facilidade e rapidez de aquisição (produção em
grande escala na indústria). Além disso, possuem
fácil manutenção e obtenção simplificada de peças para reposição.
Diversos estudos atestaram a viabilidade técnica e econômica do uso de BFT (por exemplo,
CARRAVETTA et al., 2012; JAFARI, KHANJANI &
ESMAEILIAN, 2015; ALBERIZZI et al., 2018; MORABITO & HENDRICK, 2019). Entretanto, a escolha da localização ideal para instalação das BFT
(FECAROTTA & MCNABOLA, 2017 e LIMA, LUVIZOTTO & BRENTAN, 2017), a influência das variações diárias e sazonais da demanda de água
(FONTANA, GIUGNI & PORTOLANO, 2012; LIMA
et al., 2018) e as diferentes condições de vazão e
pressão nas quais as BFT devem operar ainda são
problemáticas que estão sendo avaliadas pelos
pesquisadores. Essas questões estão relacionadas à eficiência da BFT e à perda de carga inserida, dificultando assim a utilização de metodologias convencionais para a seleção das máquinas
(LIMA, LUVIZOTTO & BRENTAN, 2017).

2 OBJETIVO GERAL
Este estudo propõe um método para seleção de
bombas funcionando como turbinas (BFT) para o
controle de pressão em sistemas de distribuição
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de água, em substituição às válvulas redutoras de
pressão (VRP). O método proposto busca a maximização da geração de energia elétrica e a redução
de perdas de água provocadas por vazamentos.

3 BOMBAS FUNCIONANDO COMO TURBINAS
As bombas centrífugas são fisicamente e hidraulicamente semelhantes às turbinas; no entanto,
operam processos opostos. Para que uma bomba centrífuga opere como uma BFT, é necessário
que haja a inversão do sentido do fluxo do fluido,
ocorrendo, portanto, a inversão da rotação do
rotor. A Fig. 1 ilustra uma bomba centrífuga que
está operando como bomba, cujo líquido entra
na sucção em baixa pressão e o rotor transforma
energia cinética em alta pressão, enquanto a Fig.
2 mostra uma bomba operando como turbina;
nesse caso, o líquido entra com pressão alta pela
descarga, aciona o rotor e sai com baixa pressão.

Saída

Saída

Entrada

mente pelos ângulos construtivos das suas pás,
que foram projetadas para maximizar o rendimento do bombeamento. Porém, quando ocorre
a inversão, os ângulos construtivos não estarão
adequados.

4 MATERIAL E MÉTODOS
Com vista à obtenção da solução para o problema proposto, utilização BFT para o controle de
pressão e geração de energia, a metodologia foi
constituída fundamentalmente por: (1) cálculo
das variáveis hidráulicas por meio do software
EPANET 2.00.12, (2) definição da bomba pelo
método de Viana (VIANA & NOGUEIRA, 1990) e
(3) seleção do diâmetro do rotor da BFT, considerando a minimização do excesso de pressão e a
maximização da geração de energia.
O sistema de distribuição de água foi simulado no software EPANET 2.0, calculando, desse
modo, os valores de pressões e de vazões para
cada opção avaliada, que variaram em cada intervalo de tempo. A inserção de dados de entrada da rede de distribuição foi necessária, tais
como, diâmetro, comprimento, rugosidade das
tubulações, demanda, cota topográfica dos nós
e nível do reservatório.

Figura 1 - Bomba funcionando como bomba.
Fonte: autores.

Entrada

Entrada

Saída

Figura 2 - Bomba funcionando como turbina.
Fonte: autores.

O desempenho da bomba é diferente quando
ela opera como turbina. Isso se deve às perdas
de energia no processo, ocasionadas principal166

4.1 Método de Viana
A seleção da BFT foi realizada por meio do Método de Viana (VIANA & NOGUEIRA, 1990), que
determinou a vazão e a altura manométrica da
BFT por meio das Eq. 1 e 2, respectivamente. Os
autores, baseados em resultados experimentais
obtidos em duas bombas de fabricação nacional
e retirados dos trabalhos de Kittredge (1961) e
Buse (1981), determinaram os coeficientes de
vazão (Cq) e da altura manométrica (Ch) em função da rotação específica da BFT (nq) na faixa de
40 a 200 rps.
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 164-172 | Ed. Esp. Nov. 2021
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Qb = Cq x Qt 

(1)

Hb = Ch x Ht

(2)

Onde: Qb é a vazão da bomba utilizada como
turbina [m²/s]; Cq é o coeficiente de vazão; Qt é
a vazão disponível no aproveitamento energético (BFT) [m3/s]; Hb é a altura manométrica da
bomba que será utilizada como turbina [m]; Ch é
o coeficiente de altura manométrica; e Ht é a altura manométrica disponível no aproveitamento
energético (BFT) [m]. Os coeficientes Cq e Ch são
calculados pelas Eq. 3 e 4, respectivamente. A rotação específica da BFT é definida pela Eq. 5.

Cq = 0,00002 · nq2 + 0,0025 · nq + 0,7448

(3)

Ch = 0,00005 · nq2 - 0,0121 · nq + 1,2698

(4)

nq =

nt × Qt
3

× 103 (5)

(g × Ht ) 4
É importante salientar que os catálogos dos fabricantes não consideram rotações de 1800 e
3600 rpm (velocidades síncronas dos motores
de indução), pois as bombas centrífugas operam
com motores assíncronos. Portanto foi necessário fazer um ajuste na altura e na vazão da bomba, a fim de considerar a rotação encontrada nos
catálogos dos fabricantes. A aproximação dessas
curvas foi realizada por meio das Leis de Semelhança (Eq. 6 e 7).
2

æ nob ö
Hob = ç
÷ × Hb (6)
è nb ø

Qob =

nob
× Qb (7)
nb

Onde: Hob é a altura manométrica referente à
velocidade nominal da bomba (catálogo do faRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 164-172 | Ed. Esp. Nov. 2021

bricante) [m]; nob é a velocidade de rotação nominal da bomba [rpm]; nb é a velocidade de rotação
da bomba [1800 rpm ou 3600 rpm]; Hb é a altura
manométrica referente às velocidades de 1800
rpm ou 3600 rpm [m]; Qob é a vazão referente
à velocidade nominal da bomba [m³/s]; Qb é a
vazão referente às velocidades de 1800 ou 3600
rpm [m³/s].
Realizados esses procedimentos, selecionou-se
a bomba por meio do catálogo do fabricante. As
curvas características dos conjuntos motobomba
KSB, modelo Meganorm (KSB, 2019), foram utilizadas para a aplicação da metodologia proposta.
Em seguida, utilizou-se o procedimento de seleção do rotor da bomba, visto que o método de Viana não abrange a variação de demanda comum a
todos os sistemas de distribuição de água.

4.2 Seleção do rotor da BFT
O diâmetro do rotor da máquina foi definido a
partir da função objetivo e de suas restrições,
utilizando o método Gradiente Reduzido Generalizado - GRG2 (LASDON et al., 1978), que está
disponível no Solver do software Excel®. O GRG
foi apresentado inicialmente por Abadie & Carpentier (1969) para solucionar problemas de
programação matemática com uma função objetivo não linear e restrições lineares. A seleção
do rotor da BFT foi baseada na maximização da
energia produzida. Assim, a função objetivo é
descrita pela Eq. 8.

æ γ × Qb × Hb × η ö
FO = å i24
÷ (8)
=1 ç
1000
è
ø
Onde: FO é a função objetivo a ser maximizada
[kWh]; γ é o peso específico da água [N.m³]; Qb
é a vazão que passa pela BFT no instante i [m³/s];
Hb é a variação de carga inserida pela BFT no instante i [m]; ηi é o rendimento da BFT no instante
i [adimensional].
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A função objetivo correspondeu à energia gerada com a introdução da BFT no sistema, que
é diretamente proporcional à perda de carga inserida pela máquina. Quanto maior a perda de
carga, maior será a geração de energia e a queda
de pressão no sistema, diminuindo consequentemente o volume de perdas de água.
O diâmetro do rotor фd foi a variável de decisão
do problema; dessa forma, a seleção da curva
característica da bomba se deu por meio da Eq.
9, conhecendo o valor da perda de carga inserida
pela máquina.
2

æ φd ö
Hmd = çç ÷÷ Hma 
è φa ø

(9)

Onde: Hmd é a altura manométrica da bomba de
diâmetro superior [m]; Hma é a altura manométrica da bomba de diâmetro inferior [m]; фd é o
diâmetro superior do rotor da bomba; e фa é o
diâmetro inferior do rotor da bomba.
A curva característica da bomba foi selecionada introduzindo uma perda de carga para cada
intervalo de tempo. Foi necessário conhecer a
equação da curva característica da bomba de
menor diâmetro encontrado no catálogo do fabricante, sendo a variável Hma conhecida, como
também a variável фa. Por fim, calcularam-se
novamente os valores de Qb e Hb para cada intervalo de tempo, com base na curva característica selecionada.
Uma vez que a redução da pressão está diretamente relacionada com a redução das perdas de
água, foi possível estimar a nova vazão de vazamentos por meio da Eq. 10, que foi apresentada
por May (1994) na teoria Fixed and Variable Area
Discharge paths.

Qv1
Qv 2
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æ P1 ö
çç ÷÷
è P2 ø

N1

(10)

Onde: Qv é a vazão do vazamento [m³/s]; P é a
pressão no sistema [m]; e N1 é o expoente que
depende do tipo de material. Bezerra & Cheung
(2013) recomendaram os seguintes valores para
o expoente N1:
• 0,5 para tubos que não se deformam facilmente
(tubos de materiais metálicos).
• 1,0 para casos de desconhecimento do sistema.
• 1,5 para orifícios com perdas de águas indetectáveis e que são sensíveis à variação de pressão,
independentemente do material dos tubos.
• Entre 1,5 e 2,5 para orifícios com grandes perdas de água e em tubulações plásticas (PVC,
PEAD).
O modelo proposto foi sujeito a três restrições.
A primeira estabeleceu que a pressão em cada
um dos nós do sistema fosse igual ou maior que
10 mca. A segunda restrição referiu-se à rotação específica da máquina, restringindo-se ao
intervalo entre 40 e 200 rps, garantindo dessa
forma o método de Viana. A seguir, calcularamse os coeficientes Cq e Ch por meio das Eq. 3 e
4, encontrando o valor de Hb. A última restrição
impôs valores máximos e mínimos do diâmetro
do rotor da bomba, que foi selecionada anteriormente pelo método de Viana.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para avaliar o método proposto, utilizou-se a rede
fictícia proposta por Gomes (2011) (Fig. 3). As tubulações possuem 0,01 mm de rugosidade (PVC)
e cota topográfica dos nós igual a zero. Essa rede
foi sujeita à variação da demanda de água apresentada pela Fig. 4. Adicionalmente, considerou-se que todos os trechos possuem parcela de
vazamento com índice de 30% de perdas reais de
água. O trecho da rede escolhido para alocação
da BFT foi o mesmo escolhido por Gomes (2011)
para a localização da VRP, trecho 2.
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 164-172 | Ed. Esp. Nov. 2021
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Figura 3 - Esquema da rede de distribuição de água.
Fonte: adaptado de Gomes (2011).
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Figura 4 - Coeficiente de demanda de água dos nós da rede exemplo.
Fonte: autores.

Na Fig. 5 têm-se as pressões resultantes da simulação da rede de distribuição de água, sem
nenhum dispositivo de controle de pressão, durante o intervalo de 24 horas. Arbitrando que em

todos os trechos há uma parcela de vazamento
com índice de perdas de água de 30%, o volume
de água perdida durante a distribuição foi de
611,84 m³/dia.

Figura 5 - Pressões da rede de distribuição de água sem dispositivo de controle de pressão.
Fonte: autores.
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Para a seleção da BFT, primeiramente, determinou-se a rotação específica da máquina, a partir
da Eq. 5 (nq = 66,04 rps), para a vazão máxima
do sistema (Qm = 33,28 L/s), visto que a vazão
média do sistema não é representativa devido à
grande oscilação da demanda no sistema, e para
a altura manométrica máxima (29,29 m). Com
isso, a partir das Eq. 3 e 4 foram obtidos os valores dos coeficientes de vazão (Cq = 0,82) e de altura manométrica (Ch = 0,63), e desse modo determinou-se o ponto de operação da bomba por
meio das Eq. 1 e 2 (Q = 97,99 m³/h, H = 18,41 m).

Em seguida, corrigiu-se o ponto de operação da
bomba por meio das Eq. 6 e 7 (Q = 95,26 m³/h,
H = 17,40 m).
Definido o modelo da bomba, selecionou-se o diâmetro do rotor ótimo igual a 219 mm por meio
da aplicação do modelo de otimização apresentado na metodologia. A Fig. 6 mostra as pressões
da simulação da rede de distribuição de água resultantes da inserção otimizada da BFT no sistema, ao longo de 24 horas.

Figura 6 - Pressões da rede de distribuição de água com a atuação da BFT.
Fonte: autores.

O uso da BFT na rede exemplo possibilitaria a redução do índice de perdas para 14,17% (redução
em 52,78%), ou seja, houve economia de 320 m³
de água por dia, valor superior ao encontrado por
Lima (2017), e geração de 51,59 kWh/dia. A Tabela 1 apresenta a geração de energia para cada
intervalo de tempo.
A Fig. 7 ilustra a variação da pressão média da
rede em função do tempo. Essa variação ocorre devido à variação da demanda no decorrer
do tempo. Os resultados demonstram que a
utilização da BFT, selecionada pelo método de
Viana e otimizada por meio da seleção do diâ-
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metro do rotor, permitiu a redução da pressão
média da rede.

Tabela 1 - Geração de energia elétrica da BFT
na rede exemplo.
Intervalo (h)
0-3
3-6
6-9
9 - 12
12 - 15
15 - 18
18 - 21
21 - 24

Energia (kWh)
2,74
7,56
8,17
7,97
7,34
8,11
6,65
13,15
Fonte: autores.
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Figura 7 - Comparativo das pressões médias ao longo do dia na rede exemplo com e sem a utilização da BFT.
Fonte: autores.

6 CONCLUSÃO
A gestão de pressão é um dos métodos mais eficazes para a redução de perdas e do consumo de
água em sistemas de abastecimento de água. A
pesquisa demonstrou que o excesso de pressão
nesses sistemas pode ser utilizado para a geração não convencional de energia por meio de
bombas funcionando como turbinas (BFT) que,
além de fazer o aproveitamento energético, contribuem para a redução de perdas em sistemas
de abastecimento de água.
O trabalho apresenta um modelo para otimização de redes de distribuição de água que utiliza
os softwares Excel e EPANET 2.0 para a seleção
ótima da BFT. O modelo desenvolvido possibilitou o controle satisfatório da pressão no sistema
avaliado e maximizou a geração de energia elétrica da BFT, simultaneamente.
A atuação da BFT no estudo de caso, apesar de
ser semelhante às VRP, não assegurou uma pressão de saída constante, fazendo com que nos períodos de baixo consumo a pressão da rede permaneça alta.
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Resumo
O Brasil é formado em sua maioria por municípios de pequeno porte, sendo que grande parte da população
vive em comunidades desprovidas de acesso a um sistema de coleta e tratamento de esgoto centralizado e de
qualidade. O objetivo foi realizar uma revisão sistemática para analisar o uso das diferentes tecnologias e sistemas de tratamento descentralizados de esgotos domésticos no Brasil e comparar os valores de lançamento
com os limites estabelecidos na Legislação Brasileira. Para essa revisão foram pesquisados 30 sistemas de
tratamento de esgoto doméstico descentralizados no Brasil de 2006-2018. Os sistemas que mais atenderam
aos limites de lançamento de efluentes da Legislação Nacional, em sua maioria, possuíam tratamento terciário. No entanto, foi possível concluir que muitos desses sistemas ainda necessitam de um aprimoramento de
tecnologia para maior remoção dos nutrientes.
Palavras-chave: Tratamento descentralizado de esgoto. Efluentes domésticos. Remoção de nutrientes. Legislação Nacional e Estadual de lançamento de efluentes. Tratamento Terciário de efluentes.
Abstract
Brazil is made up mostly of small municipalities, with a large part of the population living in communities lacking
access to a quality, centralized sewage collection and treatment system. The objective was to carry out a systematic
review to analyze the use of different technologies and decentralized treatment systems of domestic sewage in
Brazil and to compare the values of discharge with the limits established in the Brazilian Legislation. The systematic review was performed with the survey of 30 decentralized domestic sewage treatment systems in Brazil from
2006-2018. With the data, it was verified that the systems that most met the effluent discharge limits of the National Legislation, in the majority, had tertiary treatment. However, it was possible to conclude that many of these
systems still require a technology improvement for greater nutrient removal.
Keywords: Decentralized wastewater treatment. Domestic effluents. Nutrient removal. National and State Legislation of effluents discharge. Tertiary effluent treatment.
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1 INTRODUÇÃO
O avanço das tecnologias de produção de alimentos, medicamentos e tratamentos médicos
possibilitou melhores condições de vida e um
crescente aumento na expectativa média de vida
da população mundial, principalmente nas últimas décadas. Uma das consequências do crescimento acelerado da população mundial foi o
aumento no consumo de água e a geração de
esgotos. Esses problemas são mais evidentes nas
grandes cidades de países tanto em desenvolvimento como os ditos desenvolvidos (QIU et al.,
2020; WANG, 2020).
Esgotos domésticos lançados no ambiente representam um dos problemas mais graves e
crônicos de saúde humana e ambiental no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA,
2017), de toda carga orgânica gerada, somente
55% recebia um tratamento adequado. Tal cenário é absolutamente incompatível com qualquer planejamento que vise à elevação do nível
socioeconômico e sanitário de uma população e
à preservação ambiental (MINISTÉRIO DA SAÚDE
et al., 2019; SALOMÃO, 2009).
A situação de atendimento da população brasileira com serviços de esgotamento sanitário
pode ser caracterizada da seguinte forma: 43%
era atendida por sistema coletivo (rede coletora
e estação de tratamento de esgotos); 12% era
atendida por solução individual (fossa séptica);
18% da população se enquadrava na situação
em que os esgotos eram coletados, mas não tratatados; e 27% era desprovida de atendimento,
ou seja, não havia coleta nem tratamento de esgotos (ANA, 2017).
No Brasil, o alto valor de investimento em obras
de construção de redes coletoras e de estações
centralizadas de tratamento de esgoto para as
cidades e municípios de pequeno porte e/ou
mais isolados dos grandes centros urbanos, ou
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seja, 89% do total de municípios brasileiros, vem
sendo considerado como uma das grandes barreiras político-econômicas, e com isso, dificultando tais ações (MICHELON et al., 2020; LIBRALATO; GHIRARDINI; AVEZZÙ, 2012).
Os sistemas descentralizados se aplicam a diferentes níveis de contribuintes. A coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final ou o reúso da água residual ocorrem próximos ao local
da geração, utilizando tubulações menores (diâmetro nominal de 75-150 mm) se comparados
aos sistemas centralizados (diâmetro nominal
de 150-2000 mm). Estes vêm sendo considerados uma opção mais viável para atender a tal
demanda dos municípios de pequeno porte e/ou
isolados (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2019; OLIVEIRA JÚNIOR, JL, 2013; LIBRALATO; GHIRARDINI;
AVEZZÙ, 2012; SALOMÃO et al., 2012).
A gestão descentralizada utiliza tecnologias de
baixo custo, compactas e que demandam pouca
ou nenhuma energia, sendo um atrativo para a
população de baixa renda brasileira que vive em
locais distantes dos grandes centros urbanos (LIBRALATO; GHIRARDINI; AVEZZÙ, 2012; OLIVEIRA
JÚNIOR, JL, 2013). No Brasil, diversos estudos
têm sido realizados para desenvolver sistemas de
pequeno porte para o tratamento descentralizado de esgoto doméstico que atenda à crescente
demanda da população (DE OLIVEIRA CRUZ et al.,
2019; TREIN et. al, 2015; SALOMÃO et al., 2012;
ALMEIDA; OLIVEIRA; KLIEMANN, 2007).
O presente estudo teve como objetivo realizar
uma revisão sistemática, buscando analisar o uso
das diferentes tecnologias e sistemas de tratamento descentralizados de esgotos domésticos
no Brasil e comparar os valores dos parâmetros
físico-químicos de lançamento dos efluentes
desses sistemas com os valores limites estabelecidos na legislação brasileira e de algumas legislações estaduais.
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2 SITUAÇÃO DO SANEAMENTO
BÁSICO NO BRASIL
De acordo com ANA (2017), dos 5570 municípios
brasileiros, apenas 13,8% conseguem obedecer
à legislação ambiental brasileira, removendo no
mínimo 60% de DBO. Dentre os municípios brasileiros, 69,8% não removem mais de 30% da

carga orgânica gerada, acarretando consequências drásticas para os corpos hídricos do nosso
país e para quem utiliza essas águas para diversos fins. Constata-se também que a maior parte
da população urbana (129,5 milhões de pessoas)
não é contemplada com a redução de DBO adequada (Fig. 1).
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Figura 1 – Representação gráfica da remoção da carga de esgotos urbanos.
Fonte dos dados: ANA, 2017.

De acordo com a Agência Nacional de Águas
(ANA), 61% da população urbana tem acesso ao
serviço de coleta de esgotos; destes, apenas 70%
têm seus esgotos tratados. Nesse mesmo documento observa-se que a região Sudeste apresenta os melhores índices em relação ao esgotamento sanitário, pois 83% da população urbana
realiza a coleta e 54% coleta e trata o esgoto
gerado. Por outro lado, a região Norte demonstra a carência em relação a esses serviços, já que
apenas 16% da população urbana realiza coleta
e 12% coleta e trata os seus esgotos.
No Brasil, todos os dias são geradas aproximadamente 9 mil toneladas de DBO. No entanto, 61%
da carga de DBO gerada (5.590 t DBO/dia) é coletada por redes de esgotamento sanitário e somente 43% recebem coleta e tratamento (3.935
t DBO/dia) (ANA, 2017). De acordo com os dados
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da ANA (2017), a carga remanescente (com ou
sem coleta e algum tipo de tratamento) de DBO
lançada diariamente nos corpos hídricos é de
5.516 toneladas (60,6 % do total gerado), sendo
destas, 2.409 t (44%) sem qualquer tipo de coleta e tratamento.
A diferença entre a distribuição de cargas lançadas nas regiões geográficas brasileiras é nítida
e está atrelada a questões culturais, socioeconômicas e políticas. A maior carência dos serviços de esgotamento sanitário vem ocorrendo
nas macrorregiões do Norte (15,5%) e Nordeste
(43,4%), onde menos da metade do esgoto vem
sendo coletado. Ainda, para as mesmas regiões,
respectivamente, 25,5% e 25,6%, vêm sendo lançados em corpos hídricos sem tratamento (ANA,
2017). Na macrorregião Norte foi verificado que
o maior volume tratado por soluções individuais
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foi maior que por ETE’s convencionais, situação
que é diferente nas demais regiões brasileiras
(ANA, 2017).

No período de 2006-2018 avaliado no presente
estudo (Fig. 2), apesar de o aumento da extensão
da rede coletora ter superado o crescimento populacional no Brasil, esta ainda se mostra insuficiente em vista da falta de saneamento na maioria dos municípios brasileiros. Enquanto houve
uma ampliação da rede de esgotos em 90,2%,
o número de habitantes aumentou em 11,6%.
(SNIS, 2007-2019; IBGE, 2006-2018).
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Em relação à quantidade de pessoas não atendidas com serviço de esgotamento sanitário
adequado (aplicação de coleta e tratamento ou
adoção de sistemas individuais), ainda é grande,
principalmente no Norte, onde 67% da população urbana sofre com o atendimento precário ou
a falta de tratamento. Dentre todas as macrorregiões, a Sul é a que apresenta maior porcentagem de tratamento de esgoto por soluções individuais (25%), e um percentual total de 65% da
população atendidas adequadamente. A média

nacional ficou em 55% de pessoas com atendimento adequado (sendo 12% por soluções individuais e 43% de soluções centralizadas) e 45%
das pessoas com atendimento precário ou sem
atendimento (ANA, 2017).
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Figura 2 - Relação entre a evolução da extensão da rede coletora de esgoto e o crescimento populacional no Brasil.
Fontes dos dados: SNIS 2007 – 2019; IBGE 2006 – 2018.

Ainda em relação ao período de análise dos anos
de 2006-2018, a taxa de investimentos financeiros destinados ao esgotamento sanitário foi
maior (155,5%) que a taxa de crescimento populacional (11,6%) (Fig. 3). A região Sudeste foi a
que mais recebeu investimentos no esgotamen-
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to sanitário, enquanto a região Norte foi a que
teve menor investimento ao longo desse período. Apesar desses baixos investimentos, a região
Norte foi a que mais teve a sua taxa de investimentos aumentada (596,5%) (Fig. 4) (BRASIL,
2019; SNIS, 2007-2019; IBGE, 2006-2018).
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Figura 3 - Representação gráfica da relação entre a evolução dos investimentos (em Reais, R$) destinados ao
esgotamento sanitário e o crescimento populacional no Brasil.
Fontes dos dados: SNIS 2007 – 2019; IBGE 2006 – 2018.
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Figura 4 - Representação gráfica dos investimentos (em Reais, R$) destinados ao esgotamento sanitário nas
macrorregiões do Brasil.
Fonte dos dados: SNIS 2007 – 2019.
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investimentos em grandes projetos de saneamento ambiental.
O Brasil conta com alguns instrumentos legais
(em níveis federal e estadual) que têm por objetivo preservar e melhorar a qualidade dos corpos
d’água do território nacional estabelecendo diretrizes, condições, parâmetros e padrões para o
lançamento de efluentes nesses corpos hídricos.
A legislação brasileira que se encontra em vigor é
a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 430/2011, que altera e complementa a Resolução CONAMA 357/2005. Em
muitos estados, principalmente da região Norte,
existe a carência de legislações próprias para o
lançamento de efluentes nos corpos hídricos receptores, sendo adotada como referência a CONAMA 430/2011. Os instrumentos legais dos países desenvolvidos, se comparados aos brasileiros,
abordam mais parâmetros, e os limites são mais
restritivos, permitindo assim um melhor monitoramento e uma melhor fiscalização ambiental dos
lançamentos de efluentes e seus tratamentos.
Conforme mencionado por Santos et al. (2014),
no caso dos limites estabelecidos para lançamento de fósforo, a União Europeia determina até 2,0
mg/L, variando em função da população equivalente, e no Uruguai (Decreto 253/79), este é de 5,0
mg/L. Já para a CONAMA 430/2011, não foram
estabelecidos limites para o parâmetro fósforo.
No Brasil, somente os estados do Rio de Janeiro,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul determinam
limites para este parâmetro.

3 METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado em três etapas.
Na primeira etapa foram realizadas buscas de publicações sobre sistemas descentralizados para o
tratamento de esgoto doméstico na base de dados do Google Acadêmico. A busca teve foco em
artigos científicos publicados em revistas Nacionais, Monografias, Dissertações e Teses em língua
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portuguesa, referentes a estudos realizados entre
os anos de 2006 e 2018. Foram também adicionadas 7 publicações manualmente.

As palavras chaves utilizadas na seleção das publicações foram:
• Tratamento descentralizado de esgotos;
• Tratamento descentralizado de efluentes;
• Sistema compacto de tratamento de efluentes;

Critérios de exclusão:
• Resultados ou sistemas iguais;
• Publicações que não abordavam o tema;
• Publicações que não descreviam o valor da vazão;
• Sistemas cujo afluente apresentava parâmetros
fora da faixa característica de esgoto doméstico
descrita na literatura (Von Sperling, 2014; Jordão
e Pessôa, 2011).

Após a seleção das publicações, foi construída
uma tabela-base com as seguintes informações
(Material suplementar, Tabela MS1 e MS2):
• Dados dos estudos: Autor, ano de publicação,
tipo de publicação e local do estudo;
• Tecnologias utilizadas no tratamento;
• Tipos de tratamento;
• Vazão e parâmetros físico-químicos de cada sistema (pH, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal,
fósforo, DBO, DQO, SSD, SST, ST e Óleos e graxas).

Na segunda etapa foram levantadas a legislação
nacional e oito legislações estaduais que abordam o lançamento de esgotos domésticos em
corpos hídricos. A escolha das legislações estaduais foi realizada de acordo com as publicações
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selecionadas na revisão sistemática. A partir da
seleção das legislações e dos parâmetros físicoquímicos nelas citados, foram obtidos os valores
limites de cada parâmetro para o lançamento do
esgoto doméstico tratado em um corpo hídrico
receptor.
Na terceira etapa foram discutidas características das publicações e dos sistemas selecionados
e foi verificado o atendimento dos parâmetros de
lançamento de efluentes dos sistemas de acordo
com os limites estabelecidos na legislação nacional e nas legislações estaduais.

Por meio da busca de sistemas na base de dados
do Google Acadêmico foram encontrados 94 resultados, que tiveram seus conteúdos avaliados.
Após a análise, foram excluídos os resultados e
sistemas iguais e os resultados que se enquadravam nos demais critérios de exclusão. Logo, ao
final da análise restaram 20 resultados. Com o
objetivo de acrescentar mais sistemas à revisão,
foram encontrados mais 7 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão, resultando em um
total de 27 trabalhos. Destes 27, foram obtidos
30 sistemas, que foram avaliados na revisão sistemática (Fig. 5, Material suplementar).

Figura 5 - Fluxograma de seleção dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto doméstico no Brasil a partir
de uma revisão sistemática (entre 2006 e 2018).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos 30 sistemas selecionados durante o período analisado, foi possível evidenciar que durante
os últimos anos houve um aumento do número de
pesquisas e publicações que visam à utilização de
sistemas descentralizados para o tratamento de
esgotos domésticos mostrando uma maior cons-

17%

cientização ambiental (Fig. 6). A maioria das publicações analisadas está em forma de dissertações;
somente um trabalho está sob a forma de tese, e os
outros trabalhos estão divididos igualmente entre
artigos e trabalhos de conclusão de curso (Fig. 6).
Vale ressaltar que somente foram selecionados os
trabalhos de língua portuguesa.
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Figura 6 - Ano de publicação e tipo de publicação dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto doméstico
de uma revisão sistemática no período entre 2006 e 2018 no Brasil.

Durante o período analisado, 50% dos sistemas
descentralizados possuem tratamento preliminar como uma de suas etapas de tratamento,
80% possuem tratamento primário como uma
de suas etapas de tratamento, 93,3% possuem
tratamento secundário como uma de suas etapas de tratamento e apenas 33,3% dos sistemas
possuem tratamento terciário como uma de suas
etapas de tratamento (Fig. 7). O fato de grande
parte dos estudos contemplar em seus sistemas
o tratamento secundário mostra que há grande
preocupação por parte dos pesquisadores na
remoção da matéria orgânica do esgoto (redução da DBO) antes do lançamento nos corpos
hídricos. A pequena porcentagem de sistemas
descentralizados com tratamento terciário demonstra pouca atenção em relação à remoção
de fósforo e nitrogênio, fato preocupante, visto o
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potencial efeito de desses nutrientes nos processos de eutrofização. Contudo, cabe ressaltar que,
considerando o custo adicional do tratamento
terciário, por vezes a priorização de alocação de
recursos é feita visando principalmente à universalização da coleta e um tratamento mínimo
do esgoto gerado, seguindo o conceito de metas
progressivas, sendo o aumento no nível de tratamento esperado para um segundo momento.
A maior parte dos sistemas descentralizados
brasileiros encontra-se na região Sul do país
(46%) (Fig. 8); possivelmente isso ocorre devido
a uma maior abordagem dos limites de parâmetros das Legislações dos Estados da Região
Sul, incentivando novas pesquisas na área de
esgotamento sanitário descentralizado. Na Região Norte não foram encontrados estudos, poRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 173-191 | Ed. Esp. Nov. 2021
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dendo ser influenciado pela falta de Legislações
Estaduais para o lançamento de esgoto doméstico ou recursos para a realização de pesquisas.
Apesar dos maiores investimentos destinados
ao esgotamento sanitário e da maior extensão

28

30
Número de Sistemas

de rede coletora, a Região Sudeste apresenta
algumas cidades de pequeno porte, instigando
o desenvolvimento de tecnologias simples, de
baixo custo e descentralizadas que tratem o esgoto doméstico.
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Tipo de Tratamento
Figura 7 - Número de sistemas descentralizados de tratamento de esgoto doméstico por tipo de tratamento (em
diferentes combinações) em uma revisão sistemática no período entre 2006 e 2018 no Brasil (n=30).
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Figura 8 - Estados brasileiros em que foram pesquisados os sistemas descentralizados de tratamento de esgoto
doméstico analisados no período de 2006 e 2018.

As legislações estaduais abordadas no presente trabalho, assim como os valores limites e eficiências
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mínimas estabelecidos para os parâmetros físicoquímicos, estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.

181

Honorato LMC, d’Eça NFG, Santos ASP, Salomão ALS

Tabela 1 - Legislações para padrões e diretrizes de lançamento de efluentes domésticos.
Local

Ano

Legislação

Brasil
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Goiás
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Bahia
Paraíba

2011
2007
2006
1979
1976
2009
2009
2000
1988

Resolução CONAMA 430
DZ 215 - Instituto Estadual do Meio Ambiente/RJ
Resolução CONSEMA N º 128
Decreto Estadual Nº 1.745
Decreto Estadual Nº 8.468
Resolução SEMA Nº 021
Lei Nº 14.675
Resolução CEPRAM Nº 2.288
Norma Técnica Nº 301

Tabela 2 - Limites dos parâmetros estabelecidos pelo país e por alguns estados.
Valores
referência
Vazão* ou cargaa
Brasil

RJ

RS

GO
SP
PR
SC
BA
PB

(C≤5)a
(5<C≤25)a
(25<C≤80)a
(C>80)a
(Q<20)*
(20≤Q<100)*
(100≤Q<200)*
(200≤Q<500)*
(500≤Q<1000)*
(1000≤Q<2000)*
(2000≤Q<10000)*
(Q≥10000)*

pH

NH4+
(mg/L)

5-9

OG

6-9
6-9
6-9
6-9
6-9
6-9
6-9
5-9
5-9

20
20
20
20
20
20
20

PT
(mg/L)

3
2
1

6-9

OG
(mg/L)

SSD
(mL/L)

100

1

10-30**
10-30**
10-30**
10-30**
10-30**
10-30**
10-30**
100
100
20-50**
30

4
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SST
(mg/L)
210a
110
60
40
180
160
140
100
80
70
60
50

DQO
(mg/L)

400
360
330
300
260
200
180
150

DBO5
(mg/L)

Eficiência
DBO5 (%)

120
210a
110
60
40
180
150
120
100
80
70
60
40
60
60
90
60

60
30
65
80
85

60

80
80
80
80-95b
80

NH4+ = Nitrogênio Amoniacal; PT = Fósforo Total; OG = Óleos e Graxas; * Vazão (m³/dia); **Sendo o primeiro limite para óleos minerais e o segundo limite para
óleos vegetais e gorduras animais; aCarga Orgânica Bruta (Kg DBO/dia) - Padrão de residência médio interior; bVariável com o padrão socioeconômico do empreendimento imobiliário

Com base nos dados obtidos nos artigos, monografias, dissertações e teses, e nos limites
estabelecidos por cada legislação foi possível
constatar na Tabela 3 que os sistemas analisados
atenderam satisfatoriamente às Legislações Nacional e as Estaduais. No entanto, em relação à
remoção de fósforo e nitrogênio amoniacal, apenas alguns sistemas estiveram abaixo do limite
estabelecido. Em relação ao instrumento Legal
Nacional, 2 sistemas conseguiram obedecer aos
4 limites de lançamento abordados neste estudo,
5 atenderam a 3 limites, 11 atenderam a 2 limites, 11 atenderam a 1 limite e apenas 1 não abor182

dou tais parâmetros na realização da pesquisa e
não havia limites estabelecidos para os parâmetros abordados. Os melhores resultados (atendimento de 3 ou 4 limites) foram, em sua maioria,
estudos realizados em sistemas compostos por
um tratamento terciário (Tabela 3).
A legislação do Rio de Janeiro leva em consideração a carga orgânica bruta para a determinação
dos limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO) e Sólidos em Suspensão Totais (SST); no
entanto, os limites também dependem do padrão da residência; o padrão escolhido foi o Médio Interior.
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 173-191 | Ed. Esp. Nov. 2021

Tratamento descentralizado de esgoto doméstico: Revisão sistemática

Tabela 3 - Avaliação de conformidade dos parâmetros físico-químicos dos efluentes dos sistemas descentralizados de
tratamento de esgoto domésticos selecionados com a Legislação Nacional e as Legislações Estaduais.
Referência do
Sistema

Estado

pH

Sezerino, 2006
Almeida et al., 2007
Salomão, 2009
Moura et al., 2011
Andrade, 2012
Dreifus, 2012
Etchepare, 2012
Klaus, 2012
Reinaldo et al., 2012
Rodrigues, 2012
Ferreira, 2013
Melo, 2013
Melo, 2013
Santos, 2013
Santos, 2013
Freitas, 2015
Mendonça, 2015
Silva e Bueno, 2015
Sousa, 2015
Souza et al., 2015
Trein et al., 2015
Trein et al., 2015
Decezaro, 2016
Machioni Jr., 2016
Meirelles, 2016
Teske, 2016
Tonon, 2016
Assis, 2017
Rousso, 2017
Favretto et al., 2018

SC
GO
RJ
RN
PB
SP
RS
SC
RN
SC
BA
PB
PB
PB
PB
SC
SP
SP
PB
SP
SC
SC
RS
PR
RS
RS
SC
RN
SC
SC

Xx

Nitrogênio
Amoniacal

X
X
X
Xx
Xx
Xx
X
Xx
X
X
X
X
X
Xx
Xx
X
Xx
Xx
Xx
Xx
X
Xx
Xx
Xx
X
Xx
Xx

Fósforo

DBO

x

Xx
Xx
Xx
X

DQO

SSD

SST

OG

X

x

X
X

x

Xx

x
x

x
x
x
x
x
x

Xx
Xx
Xx
X
Xx

x
X

X

Xx
Xx

Xx

Xx

x

X
X
X

x
x
x
x
x
x
x
x

Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
X

x
x
x
x

x

x
X

Parâmetros
atendidos
CONAMA
430
2
1
4
3
1
2
3
3
3
2
1
1
1
1
1
2
4
0
1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
1
1

X: Atendimento à Legislação Nacional; x: Atendimento à Legislação Estadual; X: Não atendimento à Legislação Nacional; x: Não atendimento à
Legislação Estadual

Na Tabela 4 foram estabelecidos os limites mais
restritivos de cada parâmetro físico-químico de
todas as Legislações abordadas, Nacional e Estaduais, como critério de avaliação mais restritiva
da qualidade dos efluentes dos sistemas descentralizados selecionados. Dos 8 limites estabelecidos, 6 foram atendidos por 2 sistemas, 5 foram
atendidos por 4 sistemas, 4 foram atendidos
por 10 sistemas e os demais sistemas atenderam abaixo de 4 limites. Os melhores resultados
(atendimento a 6 ou 5 parâmetros) foram de sistemas compostos no mínimo por um tratamento
secundário (Tabela 4; Material suplementar, TaRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 173-191 | Ed. Esp. Nov. 2021

bela MS1). Todos os sistemas que analisaram os
parâmetros de pH, sólidos sedimentáveis (SSD)
e óleos e graxas (OG) conseguiram atender aos
limites. Por outro lado, poucos sistemas estiveram abaixo dos limites quando foram avaliados
os seguintes parâmetros físico-químicos: fósforo
(7 dos 30 sistemas) e nitrogênio amoniacal (11
dos 30 sistemas).
O estudo e aplicação de Wetlands/Zona de raízes
em sistemas descentralizados têm se intensificado nos últimos anos (Material suplementar, Tabela MS1). Dentre os 30 sistemas selecionados no
presente estudo, 19 possuem essa tecnologia em
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diferentes configurações (Fluxo Horizontal, Fluxo
Vertical ou Híbrida) para a realização do tratamento secundário ou terciário. Os wetlands construídos visam reproduzir, de forma controlada, os
processos de depuração que ocorrem na natureza, com tanques vegetados por macrófitas aquáticas, algas e plantas ornamentais. Com isso, esses sistemas apresentam vantagens como: baixo
custo de implantação; simples operação; elevado
potencial de aplicação ou integração ao projeto
paisagístico local; e permitem utilizar diferentes
espécies de plantas aquáticas, dependendo do
clima e disponibilidade (SALOMÃO et al., 2012).

Nos sistemas constituídos por um tratamento
primário, foi observado que 58,3% das tecnologias empregadas para esse fim foram as fossas
sépticas (Material suplementar), o que confirma
a alta tendência do uso de fossas sépticas em
municípios sem rede coletora de esgotos, como
verificado pelo IBGE (2008). Essa larga utilização
está associada ao seu baixo custo de construção
e operação, além de ser uma tecnologia mundialmente difundida. Constata-se também que
29,2% do tratamento primário foi realizado por
reatores UASB.

Tabela 4 - Avaliação de conformidade dos parâmetros físico-químicos dos efluentes dos sistemas descentralizados
de tratamento de esgoto domésticos selecionados, com os limites mais restritivos das Legislação Nacional e as
Legislações Estaduais abordadas.
Referência do
Sistema

Estado

Sezerino, 2006
Almeida et al., 2007
Salomão, 2009
Moura et al., 2011
Andrade, 2012
Dreifus, 2012
Etchepare, 2012
Klaus, 2012
Reinaldo et al., 2012
Rodrigues, 2012
Ferreira, 2013
Melo, 2013
Melo, 2013
Santos, 2013
Santos, 2013
Freitas, 2015
Mendonça, 2015
Silva e Bueno, 2015
Sousa, 2015
Souza et al., 2015
Trein et al., 2015
Trein et al., 2015
Decezaro, 2016
Machioni Jr., 2016
Meirelles, 2016
Teske, 2016
Tonon, 2016
Assis, 2017
Rousso, 2017
Favretto et al., 2018

SC
GO
RJ
RN
PB
SP
RS
SC
RN
SC
BA
PB
PB
PB
PB
SC
SP
SP
PB
SP
SC
SC
RS
PR
RS
RS
SC
RN
SC
SC

184

pH
6a9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nitrogênio
Amoniacal
20 mg/L
X
X
X
X
X

FT
1 mg/L

DBO
40 mg/L

DQO
150 mg/L

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

SSD
1 mL/L

SST
40 mg/L

OG
30 mg/L

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Parâmetros
atendidos
4
2
5
3
3
5
5
3
4
4
3
4
3
3
4
4
6
2
2
3
3
5
2
4
2
4
6
3
4
4
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5 CONCLUSÃO
Os sistemas descentralizados de tratamento de
esgoto doméstico apresentam-se como uma
solução de elevado potencial para o alcance da
universalização do esgotamento sanitário no
País, visto que o Brasil conta com muitos municípios de pequeno porte. Fossas sépticas e
Wetlands são tecnologias que estão sendo muito utilizadas atualmente, tendo em vista questões econômicas, estéticas, facilidade operacional, dentre outros fatores que proporcionam
vantagens para o usuário.
Em relação ao panorama do esgotamento sanitário estabelecido com os dados do IBGE e do SNIS
e Agência Nacional de Águas (ANA) e Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental, a Região
Sudeste foi a que apresentou o melhor cenário,
e o maior investimento, extensão da rede coletora e consequentemente os melhores índices de
atendimento com esgotamento sanitário. A Região Norte foi a que apresentou o cenário mais
crítico. Esse cenário foi agravado pela carência
de Legislações próprias para o lançamento de
efluentes em corpos hídricos. Esse fato, somado
à falta de investimentos, acarreta num lento desenvolvimento do saneamento dessa Região.
A tendência de uma maior aplicação de tratamento secundário e a menor dos tratamentos
terciários nos sistemas centralizados foi retratada também em sistemas descentralizados, demostrando que a maior preocupação brasileira
ainda é a remoção de matéria orgânica, enquanto as remoções de fósforo e nitrogênio estão em
segundo plano. As Legislações brasileiras necessitam de uma abordagem mais criteriosas de
alguns parâmetros para que haja um maior controle e proteção ao meio ambiente.
A maioria dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto domésticos pesquisados e
desenvolvidos no Brasil no período de 2006 e
2018 obedeceram à maior parte dos limites esRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 173-191 | Ed. Esp. Nov. 2021

tabelecidos nas legislações abordadas. Porém,
apenas 7 dos 18 sistemas avaliados (que possuíam limites na legislação estadual) atenderam
aos limites de lançamento determinados para o
fósforo ou nitrogênio amoniacal, sendo que nenhum sistema atendeu a ambos simultaneamente. Os sistemas descentralizados descritos por
Mendonça (2015) e Salomão (2009) foram os que
atenderam à maior quantidade de parâmetros
em relação à Legislação Nacional, e em relação
aos limites mais restritivos estabelecidos neste
estudo foram Mendonça (2015) e Tonon (2016).
Cabe ressaltar que, nas comparações com os limites impostos nas legislações avaliadas, os três
sistemas que mais se destacaram apresentaram
em comum uma tecnologia de tratamento de esgoto de baixo custo de implantação e manutenção, com o uso de macrófitas aquáticas e plantas
em sistemas de lagoas ou tanques de wetlands.
Contudo, foi possível concluir que os sistemas de
tratamento descentralizados de esgoto domésticos avaliados nessa revisão sistemática ainda
necessitam de um aprimoramento de tecnologia
para maior remoção dos nutrientes (N e P).
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MATERIAL SUPLEMENTAR
Tabela MS1 - Dados dos estudos e parâmetros físico-químicos dos efluentes dos sistemas descentralizados de tratamento
de esgotos domésticos selecionados a partir de uma revisão sistemática. Não consta a informação no trabalho (NC).
Referência
do Sistema

Tipo de
publicação

Estado

Tratamento

Tipo de
Tratamento

Vazão
(m³/dia)

pH

Nitrito
(mg/L)

Nitrato
(mg/L)

N
amoniacal
(mg/L)

Sezerino,
2006

Tese

Santa
Catarina

Lagoa Anaeróbia + 2 lagoas facultativas +
Wetland de fluxo horizontal

T2 + T3

0,83

7,06

NC

NC

17,14

Almeida et
al., 2007

Artigo
Científico

Goiás

Gradeamento + Tanque Séptico + Zona de
raízes com fluxo Subsuperficial

P + T1 + T2

1,97

NC

0,05

2,03

44,68

Salomão,
2009*

Dissertação

Rio de
Janeiro

Caixa Controladora de Vazão +Caixa de
Gordura + Fossa séptica + Filtro Aerado
Submerso + Decantador Secundário
+ Conjunto de Tanques de Macrófitas
Aquáticas + Um Tanque de Algas

P + T1 + T2
+ T3

1,25

7,1 - 7,3

0,22

1,2

25,8

Moura et al.,
2011

Artigo
Científico

Rio Grande
do Norte

Tanque Séptico + Filtro Inorgânico +
Reator Solar + Sumidouro

T1 + T2 + T3

0,39

6,73

NC

3,24

NC

Andrade,
2012

Dissertação

Paraíba

Reator UASB + Filtro Anaeróbio com
Esponja de poliuretano+ Tanque
de Sinfonamento + Filtro Aeróbio
Intermitente com Areia

T1 + T2

0,54

7,2

0,9

13

38

Dreifus,
2012

Dissertação

São Paulo

Peneira + Tanque séptico+ Wetland de
Fluxo Horizontal

P + T1 + T2

2,79

6,43

0,003

4,43

3,09

Etchepare,
2012

Dissertação

Rio Grande
do Sul

Caixa de separação água-óleo + Unidade
de floculação + Unidade de flotação +
Filtro de areia + Cloração

P + T1 + T2
+ T3

72,00

7,2

NC

NC

NC

Klaus, 2012

Trabalho de
Conclusão
de Curso

Santa
Catarina

2 Grades + Desarenador + Peneira
Rotativa + Calha Parshall + Tanque
Anóxico + Tanque de Aeração

P + T2

192,00

7,2

1

30

2,4

Reinaldo et
al., 2012

Artigo
Científico

Rio Grande
do Norte

Gradeamento + Tanque Séptico + 2
Filtros Anaeróbios + Sistema Alagado
Construído + Reator Solar + sumidouro

P + T1 + T2
+ T3

12,00

6,17

NC

26,83

NC

Rodrigues,
2012

Dissertação

Santa
Catarina

3 tanques sépticos em série + 3 filtros
anaeróbios em paralelo + zona de raízes

T1 + T2 + T3

4,75

6,6

NC

0,7

2,4

Ferreira,
2013

Dissertação

Bahia

Reator UASB + 2 Wetlands construídos
com vegetações diferentes

T1 + T2

43,20

7,3

0

1,7

41,1

Melo, 2013

Dissertação

Paraíba

Reator UASB + Filtro Anaeróbio

T1 + T2

0,32

7,5

NC

NC

48

Melo, 2013

Dissertação

Paraíba

Reator UASB + Filtro de Areia

T1 + T2

0,32

6,9

6

24

9

Santos, 2013 Dissertação

Paraíba

Reator UASB + Sumidouro

T1

0,26

7,2

0,35

3,71

41,04

Santos, 2013 Dissertação

Paraíba

Tanque Séptico + Sumidouro

T1

0,28

6,6

2,73

26,19

19,22

Trabalho de
Conclusão
de Curso

Santa
Catarina

Tanque séptico + Wetland de fluxo vertical

T1 + T2

0,59

7,1

0,6

10,5

39,9

P + T1 + T2

0,64

7,38

0,19

1,09

41

Freitas, 2015

Mendonça,
2015

Dissertação

São Paulo

Gradeamento + Caixa de Areia + Calha
Parshall + Tanque Séptico + Wetland
Construída vertical de fluxo subsuperficial
+ Wetland Construída horizontal de fluxo
subsuperficial

Silva e
Bueno, 2015

Artigo
Científico

São Paulo

Grade + Caixa de areia + Calha parshal
+ Wetland construído de fluxo vertical +
Wetland construído de fluxo horizontal

P + T2

0,20

NC

<0,5

<0,5

30

Sousa, 2015

Dissertação

Paraíba

1º Tanque de Equalização + UASB +
Decantador Secundário + 2º Tanque de
Equalização + 2 Lagoas de Polimento em
paralelo

T1 + T2 + T3

0,60

8,59

0,06

1,45

3,78

Souza et al.,
2015

Artigo
Científico

São Paulo

Caixa de Gordura + Tanque Séptico +
Tanque de microalgas + Filtro Anaeróbio
de Fluxo Ascendente + 2 Wetlands
paralelas

P + T1 + T2
+T3

2,50

7,36

NC

NC

NC

continua...
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Tabela MS1 - Continuação...
Tipo de
Tratamento

Vazão
(m³/dia)

pH

Nitrito
(mg/L)

Nitrato
(mg/L)

N
amoniacal
(mg/L)

T1 + T2

18,07

6,5

0

11

3

P + T1 + T2

12,20

6,7

0,5

9,5

73

Tanque de Equalização + Vertedor +
Tanque Séptico + Wetland de Fluxo
Vertical

T1 + T2

1,34

7,1

2,99

20,42

24,5

Caixa de Gordura + Wetland construído
de fluxo vertical com leito parcialmente
saturado

P + T2

0,05

8,71

NC

NC

NC

Meirelles,
2016

Trabalho de
Rio Grande
Conclusão
do Sul
de Curso

2 Peneiras em paralelo + Caixa de
gordura+ 2 tanques de equalização
em paralelo + Calha Parshall + Lagoa
Anaeróbia + 2 lagoas facultativas em
série + Wetland construído de fluxo
subsuperficial horizontal

P + T2 + T3

0,50

7,65

NC

NC

28,61

Teske, 2016

Trabalho de
Rio Grande
Conclusão
do Sul
de Curso

Caixa de Gordura + Fossa Séptica + Filtro
+ Wetland construída de fluxo vertical +
Wetland construída de fluxo horizontal

P + T1 + T2
+ T3

0,35

7,49

NC

10,2

12,2

Tonon, 2016

Dissertação

Gradeamento + Caixa de gordura + 2
Tanques de estocagem + Tanque de
equalização + 2 Lagoas de Macrófitas
Lamenáceas em série

P + T2

0,20

6,8

0,06

0,38

1,9

Assis, 2017

Trabalho de
Rio Grande
Conclusão
do Norte
de Curso

Gradeamento + Caixa de Areia + Caixa
com vertedouros + Três câmaras com:
Reator UASB + BAS + Decantador
Secundário + Desinfecção com Cal
Hidratada + Sumidouro

P + T1 + T2
+T3

264,00

6,57

0,01

0,012

33,24

Referência
do Sistema

Tipo de
publicação

Estado

Trein et al.,
2015

Artigo
Científico

Santa
Catarina

Trein et al.,
2015

Artigo
Científico

Santa
Catarina

Decezaro,
2016

Dissertação

Rio Grande
do Sul

Machioni
Júnior, 2016

Trabalho de
Conclusão
de Curso

Paraná

Santa
Catarina

Tratamento
Reator Anaeróbio Compartimentado +
Wetland Construída de fluxo vertical com
fundo saturado
Caixa de gordura + Reator Anaeróbio
Compartimentado + Wetland Construída
de fluxo vertical

Rousso,
2017

Dissertação

Santa
Catarina

Tanque séptico + Wetland construído
de fluxo vertical descendente + Wetland
construído de fluxo horizontal

T1 + T2

89,71

6,71

0,02

19,4

6,64

Favretto et.
al, 2018

Artigo
Científico

Santa
Catarina

Tanque Séptico + Wetland construído de
fluxo vertical + Wetland construído de
fluxo horizontal

T1 + T2

9,5

6,3

0,03

19,57

5,5

*Carga Orgânica Bruta do Sistema do Salomão (2009): 0,22 Kg de DBO/dia
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Tabela MS2 - Dados dos estudos e parâmetros físico-químicos dos efluentes dos sistemas descentralizados de tratamento
de esgotos domésticos selecionados a partir de uma revisão sistemática. Não consta a informação no trabalho (NC).
Fósforo
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

Eficiência
DBO5 (%)

DQO
(mg/L)

Eficiência
DQO (%)

SSD (mL/L)

SST (mg/L)

ST (mg/L)

Óleos e
Graxas
(mg/L)

Sezerino, 2006

5,47

42,29

81,61

55,76

86,82

NC

12,13

NC

NC

Almeida et al., 2007

3,18*

18,35

87,55

77,39

86

NC

NC

NC

NC

Referência do
Sistema

Salomão, 2009

17

10,9

95,7

19

96,7

0

60

377

0,19

Moura et al., 2011

2,98

66,91

73,1

107,13

76,68

NC

45,4

657

6,8

Andrade, 2012

6,2

NC

NC

78

78,9

NC

12

NC

NC

Dreifus, 2012

0,81

19,1

88,06

10

95,26

NC

NC

NC

NC

Etchepare, 2012

0,4

42

42

109

42

NC

10

NC

16

Klaus, 2012

NC

58

81,4

NC

NC

0,1

NC

NC

NC

Reinaldo et al., 2012

13,18

72,15

60,3

138,54

69,8

NC

25

452

3,33

Rodrigues, 2012

1,5

25,6

72,1

58,5

77,4

NC

NC

NC

NC

Ferreira, 2013

8,5

NC

NC

72,6

69

NC

12,2

420,7

NC

Melo, 2013

4,7

NC

NC

123

72,48

NC

26

NC

NC

Melo, 2013

4,6

NC

NC

93

79,19

NC

28

NC

NC

Santos, 2013

5,58

NC

NC

110

74,42

NC

27

708

NC

Santos, 2013

5,39

NC

NC

82

80,93

NC

31

744

NC

Freitas, 2015

3,7*

27,6

91,2

96,2

87,3

NC

5,6

NC

NC

Mendonça, 2015

4,3

18

96

54

90

0,1

23

457

3,2

Silva e Bueno, 2015

1,8

NC

NC

93

86

NC

12

NC

NC

Sousa, 2015

3,38

NC

NC

185

62,17

NC

48

1217

NC

Souza et al., 2015

14

11,36

93,3

30,52

95

NC

NC

NC

NC

Trein et al., 2015

1*

5

97

18

93

NC

3

303

NC

Trein et al., 2015

16*

48

87,7

179

76,42

NC

23

502

NC

Decezaro, 2016

5,8*

59

78,31

135,55

76,74

NC

50,49

620,07

NC

Machioni Júnior, 2016

0,8*

NC

NC

18

97,29

NC

6,88

518,19
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50,76
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Rousso, 2017

1,04
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Favretto et al., 2018
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0
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Resumo
O estudo tem como objetivo avaliar o tratamento de esgoto doméstico por processo anaeróbio em relação
à conversão das frações de enxofre e remoção de matéria orgânica, também considerando as frações de
nitrogênio e outros parâmetros. O sistema consiste em um reator anaeróbio UASB convencional, tanque de
equalização e filtro de areia com fluxo intermitente. Os resultados mostraram que na primeira fase obteve-se
uma remoção de 63% de matéria orgânica e 77,3% de turbidez e acréscimo na concentração de sulfeto. Portanto, compreendendo as informações acerca da implantação e da operação, comprova-se a viabilidade do
emprego de tratamento anaeróbio combinado com um pós-tratamento para esgoto doméstico.
Palavras-chave: Efluente. Filtro de Areia. Reator UASB. Tratamento.
Abstract
The study aims to evaluate the treatment of domestic sewage by anaerobic process in relation to the conversion of
sulfur fractions and removal of organic matter also considering nitrogen fractions and other parameters. The system consists of a conventional UASB anaerobic reactor, equalization tank and sand filter with intermittent flow. For
the results in the first phase, there was a removal of 63% of organic matter and 77.3% of turbidity and an increase
in the concentration of sulfide. Therefore, understanding the information about the implantation and operation
proves the feasibility of using anaerobic treatment combined with a post treatment for domestic sewage.
Keywords: Effluent. Sand Filter. UASB reactor. Treatment.

Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil.
Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - Paraíba - Brasil.
* Autor correspondente: pedroivosoares@hotmail.com.

1
2

192

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 192-200 | Ed. Esp. Nov. 2021

Monitoramento e caracterização físico-química da matéria orgânica e de enxofre em efluente do tratamento anaeróbio

1 INTRODUÇÃO
A consciência crescente de que o tratamento de
águas residuárias é de vital importância levou à
necessidade de desenvolver sistemas que combinam uma alta eficiência a custos baixos de
construção e de operação. Ainda assim, os tratamentos dos efluentes devem ser corrigidos e
aperfeiçoados de tal maneira que o seu uso ou
a sua disposição final possam ocorrer de acordo
com a legislação ambiental. Portanto, nas últimas décadas, desenvolveram-se vários sistemas
que se baseiam na aplicação da digestão anaeróbia para a remoção do material orgânico de
águas residuárias (SILVEIRA FILHO et al., 2018).
Segundo Chernicharo (2007), em reatores
anaeróbios ocorrem diversas etapas no processo de digestão anaeróbia, realizada por um
consórcio microbiano diversificado. O processo
acontece devido a uma sequência de ações que
são realizadas por um grande e variado grupo
de microrganismos, no qual cada grupo realiza uma etapa específica, mas são dependentes
das outras. As etapas da digestão anaeróbia
são acidogênese, acetogênese e metanogênese, respectivamente, podendo ocorrer a etapa
de sulfetogênese.
Na acidogênese, as bactérias acidogênicas
transformam os compostos orgânicos de cadeia
simples, geralmente de cadeia curta, em ácidos,
cetonas e álcoois (OSTREM, 2004). As concentrações específicas dos produtos formados (ácido
butírico, lático, acético e etanol) nessa fase variam com o tipo de bactéria, bem como com as
condições de cultura, tais como temperatura e
pH (DA SILVA & DE BORTOLI, 2018).
A acetogênese ocorre por meio da fermentação
de hidratos de carbono e resulta em combinação
de acetato, CO2 e H2. O papel do hidrogênio como
intermediário é de importância fundamental
para as reações do processo de digestão anaeróbia. Ácidos graxos de cadeia longa, formados a
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partir da hidrólise de lipídeos, são oxidados para
acetato ou propionato e gás hidrogênio é formado (RAY et. al.,2013).
A metanogênese é o último estágio da decomposição anaeróbia, fase em que o metano é produzido. Esse passo é realizado por microrganismos
metanogênicos que são estritamente anaeróbios
(PROKOPOVÁ & PROKOP, 2011). Nesse estágio,
as arqueas metanogênicas convertem principalmente o ácido acético, o hidrogênio e o dióxido
de carbono em metano. Em função de sua afinidade por substrato e magnitude de produção de
metano, as arqueas metanogênicas são divididas em dois grupos principais: as metanogênicas
acetoclásticas e as metagonênicas hidrogenotróficas (SCHÖN, 2009).
Na presença de sulfatos e outros compostos à
base de enxofre, a digestão anaeróbia pode incluir ainda a fase chamada de sulfetogenêse, realizada por bactérias sulforedutoras que são capazes de utilizar uma ampla gama de substratos,
como hidrogênio e acetato. Dessa forma, passam
a competir com as bactérias metanogênicas, reduzindo a produção de metano. O fator limitante
para a ocorrência desse processo é a presença
de enxofre no meio, que pode estar como sulfato
(SO42-) ou sulfito (SO2-) (CHERNICHARO, 2007).
O desempenho de processos biológicos utilizados para tratamento de esgoto depende da
dinâmica de utilização de substrato e do crescimento biológico. O projeto e a operação eficaz
desses sistemas requerem um conhecimento das
reações biológicas que ocorrem e dos princípios
básicos que governam o crescimento de microrganismos. Além disso, não pode ser desconsiderado o entendimento das condições ambientais
que afetam a utilização de substrato e o crescimento biológico, devendo ser necessário controlar as condições de pH, oxigênio dissolvido e nutrientes para assim proporcionar um tratamento
eficaz (METCALF & EDDY, 2003).
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O tratamento anaeróbio é eficaz ao tratar esgoto doméstico, e o mesmo se torna vantajoso
por apresentar baixo custo de implementação,
menor produção de lodo e consumo de energia,
além de necessitar de uma baixa demanda de
área, podendo ocorrer em virtude disso o processo de geração de odores e possível necessidade
de um pós-tratamento.
O reator UASB é um dos mais utilizados em decorrência de sua viabilidade técnica, econômica
e ambiental. Os reatores UASB possuem facilidades operacionais, hidrodinâmica mais eficiente
que outros sistemas convencionais e boa adaptação às condições climáticas do Brasil para diversos efluentes líquidos, além de outras vantagens, como baixo custo de implantação, geração
de energia por meio da produção de biogás e
pouca geração de lodo (BELLI FILHO et al., 2001;
OLMI et. al., 2015).
Segundo Van Haandel et al. (2015), no reator
UASB o afluente entra pela parte inferior, seguindo uma trajetória ascendente, passa por
uma camada de lodo, sendo depois retirado no
topo. Assim, o contato entre o material orgânico
do afluente e a massa de lodo no reator é automaticamente garantido. A fim de manter uma
massa de lodo elevada, o reator UASB emprega
um separador de fases interno, no qual os sólidos
suspensos são retidos por sedimentação, para
que um efluente virtualmente livre de sólidos sedimentáveis possa ser descarregado.
Os filtros de areia intermitentes são reatores
aeróbios de leito fixo que proporcionam a biodegradação ou decomposição do material orgânico contido nos esgotos sanitários, permitindo
contato direto entre a massa bacteriana aderida
à superfície do meio filtrante e o afluente a ser
tratado (de LUNA et al., 2013).
O estudo tem como objetivo avaliar o tratamento
de esgoto doméstico por processo anaeróbio em
relação à conversão das frações de enxofre e re194

moção de matéria orgânica e avaliação do filtro
de areia de fluxo intermitente como pós-tratamento de esgoto doméstico.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Localização do sistema experimental
O sistema experimental foi instalado na Estação
Experimental de Tratamento Biológico de Esgotos Sanitários – EXTRABES, da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, localizada em Campina Grande - PB.
2.2 Sistema Experimental
Consiste em um reator anaeróbio, UASB convencional representado na Fig. 1 com um tanque de equalização e um filtro de areia com
fluxo intermitente. As especificações do reator
UASB e filtro estão na Tabela 1. O Filtro de areia
possui camada de brita 2 e a granulometria da
areia segue os parâmetros estabelecidos pela
legislação vigente (ABNT, 1995).

Figura 1 - Sistema Experimental
Fonte: Autores (2021)

Tabela 1 - Especificações do Reator UASB
Parâmetros
Volume útil (L)
Altura útil (m)
Diâmetro (mm)
Tempo de Detenção
Hidráulica (h)
Vazão Afluente (L d-1)
Taxa de Aplicação
Superficial (Lm-².d-1)

UASB
175,9
1,5
0,4

Filtro de Areia
1183,0
0,9
1,2

14

-

300

-

-

119,8

Fonte: Autores (2021)
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A pesquisa compreende a instalação, a operação e o monitoramento do reator UASB, assim
como do filtro de areia de fluxo intermitente,
que estão detalhadas a seguir.
A partir da instalação do sistema, iniciou-se a
operação do reator UASB alimentado com esgoto
doméstico bombeado de um reservatório de 500
L, com taxa de aplicação de 300 L/d. O efluente
foi monitorado em relação aos parâmetros físico-químicos, tendo ênfase na observação do
comportamento da matéria orgânica, frações de
nitrogênio e enxofre. Objetivando uma estabilização mais eficiente do sistema, foram inoculados
35L de lodo anaeróbio com 30 gSSV/l, o que corresponde a 19,8% do volume útil do reator UASB.
Para o pós-tratamento do efluente oriundo da
etapa anaeróbia, iniciou-se a operação do filtro
de areia de fluxo intermitente, na qual o efluente do reator UASB é retido no tanque de equalização e através de um sifão é direcionado para
o filtro de areia. O filtro operou com 100% do
efluente vindo do tratamento anaeróbio para
assim impulsionar o crescimento bacteriano e a
formação de biofilme.

2.3 Acompanhamento e Monitoramento
do Sistema
Foi estabelecido um programa de monitoramento semanal, o qual consistiu na realização
de coletas e análises físico-químicas das amostras que seguirão, essencialmente, a disposição
do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al. 2012).
Os indicadores de acompanhamento estão definidos na Tabela 2. Quanto à amostragem, foram
coletadas no esgoto bruto e no efluente do tratamento anaeróbio e efluente do filtro de areia,
possibilitando a caracterização do desempenho
do sistema estudado e supervisionar os objetivos da pesquisa.
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Tabela 2 - Indicadores de Monitoramento do Sistema.
Variáveis
DQO
Sulfato
Sulfeto
Enxofre Elementar
pH
Alcalinidade
Sólidos Suspensos Totais
Sólidos Suspensos Voláteis
Sólidos Suspensos Fixos
NTK
Nitrogênio Amoniacal
Turbidez

Métodos Analíticos
Titulométrico Refluxação Fechada
Método Turbidimétrico
Método Iodométrico
Método do Cloreto de Bário
Potenciométrico
Kapp
Gravimétrico
Gravimétrico
Gravimétrico
Semi-micro Kjeldahl
Semi-micro Kjeldahl
Nefolométrico

Fonte: Autores (2021)

O nitrito e o nitrato presentes nas amostras foram determinados por Cromatografia de Íons,
em um equipamento Dionex – Thermo Scientific,
modelo ICS – 1100. A análise estatística dos resultados obtidos durante o estudo foi realizada
nos softwares Microsoft Excel e Minitab 19.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das determinações físico-químicas
em termos de médias e desvios estão dispostos
na Tabela 3, onde EB é referente a esgoto bruto e
UASB ao efluente do tratamento anaeróbio.

Tabela 3 - Resultados das análises físico-químicas do
esgoto bruto e do efluente tratado no reator UASB.
Parâmetros
pH
Alcalinidade (mgCaCO3.L-1)
AGV (mgHAC.L-1)
Turbidez (NTU)
DQO (mgO2.L-1)
SST (mgSST.L-1)
SSV (mgSSV.L-1)
SSF (mgSSF.L-1)
Sulfato (mgS-SO42-.L-1)
Sulfeto (mgS-S2-.L-1)
Enxofre Elementar (mgS-S0.L-1)
Amônia (mgN-NH4.L-1)
NTK (mgN-NTK.L-1)
Nitrito (mgN-NO2-.L-1)
Nitrato (mgN-NO3-.L-1)

Esgoto Bruto
(EB)
7,22 ± 0,18
511,45 ± 56,11
259,05 ± 47,84
308,84 ± 133,72
914,0 ± 230,02
657,0 ± 197,54
5220 ± 161,26
135,0 ± 38,66
15,20 ± 4,64
7,69 ± 5,97
3,25 ± 0,62
90,97 ± 14,18
226,61 ± 10,92
0,42 ± 0,70
0,78 ± 0,65

Reator UASB
(UASB)
7,02 ± 0,29
518,37 ± 60,08
157,50 ± 71,78
70,0 ±20,90
339,0 ± 58,06
74,0 ± 18,14
57,0 ± 15,27
17,0 ± 6,74
8,84 ± 5,65
10,47 ± 3,37
0,91 ± 0,52
87,75 ± 8,66
166,5 ± 21,75
0,27 ± 0,45
0,46 ± 0,51
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As medidas de pH variaram entre 7,02 e 7,22, estabelecendo-se na faixa de pH ótimo para crescimento bacteriano. O pH do ambiente é um fator
fundamental no crescimento de organismos. A
maioria das bactérias não tolera níveis de pH acima de 9,5 ou abaixo de 4,0. Geralmente, o valor
de pH ótimo para o crescimento de bactéria está
entre 6,5 e 7,5 (METCALF & EDDY, 2003).
A operação do sistema UASB, apesar de simples,
pode sofrer influência de aspectos ambientais
que alteram as predominâncias desses grupos
microbianos (VAN HAANDEL & LETTINGA, 1994).
Para alcalinidade total, houve uma variação de
511,45 a 518,37 mgCaCO3.L-1, resultando em
um aumento de concentração do afluente para
o efluente.
Para os ácidos graxos voláteis dados em
mgHAC.L-1, houve uma diminuição de concentração de 39,2% do esgoto bruto para o efluente. Os
intervalos de pH encontrados nesse estudo cor-

roboram os de Lopes et al. (2009), que avaliou os
efeitos do pH, alcalinidade e AGV na microbiota
de reatores UASB e afirma que nesse intervalo
de pH os ácidos graxos voláteis estavam em sua
grande maioria de forma ionizada, sendo assim
não tóxicos para as bactérias metanogênicas.
Em relação à turbidez, foi observada uma redução de 77,33%, onde o efluente anaeróbio obteve 70,0 NTU. Para obter valores mais reduzidos
para turbidez, Bakopoulou et al. (2011) afirma
que é viável a aplicação de um método de tratamento avançado como filtração em areia,
onde o mesmo é tido como essencial antes do
processo de desinfecção. Com uma unidade de
filtração, além da maior redução dos valores de
turbidez também podem-se obter menores valores para os SST.
Na Fig. 2 tem-se os resultados obtidos na análise
de DQO para o afluente e o efluente oriundos do
reator UASB.

Figura 2 - Resultados de DQO para afluente e efluente oriundos do reator UASB.

Tratando-se da matéria orgânica, ocorreu a remoção de 63% de DQO, medida que se adequa aos
valores de remoção encontrados na literatura em
termos de tratamento anaeróbio (entre 60 e 70%).

remoção de nutrientes, o efluente oriundo do

Assim, para obter uma maior eficiência de remoção de matéria orgânica e como também

perior a 85%, podendo-se observar a influência
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processo anaeróbio deve ser submetido a um
pós-tratamento. Para a fração de sólidos foram
obtidos valores com eficiência de remoção suda remoção de matéria orgânica para o alcance
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desses resultados. Na Fig. 3 têm-se os resultados
para as frações de enxofre.
O tratamento anaeróbio é uma opção de baixo
custo, remove de 60 a 70% de matéria orgânica
e produz uma quantidade reduzida de lodo. No
entanto, como não produzem um efluente adequado aos padrões legais, os sistemas anaeróbios devem ser vistos como uma primeira etapa
do processo, necessitando de um pós-tratamento que complemente a remoção de matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos
(CHERNICHARO, 2008).

A decomposição anaeróbia de compostos de
enxofre é a principal causa da geração de odores. Dependendo do composto precursor, do pH
e do potencial de oxirredução do esgoto, diferentes compostos odorantes são biologicamente formados, sendo o sulfeto de hidrogênio, resultante da redução biológica do sulfato pelas
bactérias redutoras de sulfato (BRS), o composto mais comumente associado aos odores do
esgoto, embora outros compostos de enxofre
(Ex.: mercaptanas), ácidos orgânicos voláteis, álcoois e amônia também possam contribuir para
a percepção dos odores provenientes do esgoto
(STUETZ & FRECHEN, 2001).

Figura 3 - Resultados das frações de enxofre para afluente e efluente oriundos do reator UASB.
Onde SO42-/Afl é a concentração de sulfato no afluente, SO42-/Efl é a concentração de sulfato no efluente, S2-/Afl é a concentração
de sulfeto no afluente, S2-/Efl é a concentração de sulfeto no efluente, S0/Afl é a concentração de enxofre elementar no afluente e
S0/Efl é a concentração de enxofre elementar no efluente.
Fonte: Autores (2021)

Observa-se nos dados de sulfato e sulfeto uma
variabilidade nos dados. Isso ocorre porque o
afluente utilizado na pesquisa é oriundo de um
empreendimento residencial recém-construído
onde se tem oscilação em relação ao número de
moradores. Além disso, o efluente, antes de ser
bombeado para o reservatório de alimentação,
fica retido em um tanque onde pode ocorrer a
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etapa de sulfetogênese antes da alimentação
do sistema.
A principal forma de enxofre que adentra o reator de tratamento com o esgoto bruto é o anion
sulfato (SO4-2). Em condições anaeróbias, as BRSs
reduzem compostos orgânicos simples como sulfato e geram sulfeto e alcalinidade, assim houve
197

Silva PIS, Bias GS, Bezerra IVMM, Sousa JT

um decréscimo na concentração de sulfato de
15,20 para 8,84 mgS-SO42-.L-1.
Os resultados para a determinação de sulfetos
indicaram um acréscimo de 7,69 mgS-S2-.L-1 no
afluente para 10,47 mgS-S2-.L-1 no efluente, esse
comportamento já é esperado pelo fato da ação
das bactérias redutoras de sulfato e outros compostos de enxofre, que em condições anaeróbias
formam H2S.
Segundo Bitton (2007), microrganismos assimilam formas oxidadas como também reduzidas de enxofre. Os microrganismos anaeróbios
assimilam formas reduzidas, tais como sulfetos; por outro lado, aeróbios utilizam a forma
mais oxidada.
Tratando dos resultados de concentração de
enxofre elementar, houve uma eficiência de remoção de 72% sob condições anaeróbias; aminoácidos contendo enxofre são degradados a
compostos de enxofre ou a mercaptanas, que são
compostos de enxofre odorantes (BITTON, 2007).

Chernicharo (2007) afirma que, em sistemas
anaeróbios como UASB, a remoção de nutrientes
não é bem-sucedida nessa etapa de pré-tratamento. Sendo assim, não houve remoção significativa em termos de nitrogênio amoniacal na
primeira fase do experimento, com valores de
91 mgN-NH4.L-1 para o esgoto bruto e
87,7 mgN-NH4.L-1 para o efluente do reator
UASB; para o NTK houve eficiência de remoção
de 26,5%.
Em condições favoráveis, o nitrogênio amoniacal
será oxidado a nitrito (NO2-) e posteriormente a
nitrato (NO3-) pelo processo denominado nitrificação, processo essencialmente biológico aeróbio (ASSUNÇÃO, 2009).
Sendo assim, houve remoção de 35% de nitrito com
valores de 0,42mgN-NO2-.L-1 para o esgoto bruto e 0,27 mgN-NO2-.L-1 para o efluente do reator
UASB e remoção de 41% para a fração de nitrato
com concentração final de 0,46 mgN-NO3-.L-1.
Na Tabela 4 têm-se os resultados preliminares do
filtro de areia de fluxo intermitente

Tabela 4 - Resultados das análises físico-químicas preliminares para EB, UASB e FaFint.
Parâmetros
pH
Alcalinidade (mgCaCO3.L-1)
AGV (mgHAC.L-1)
Turbidez (NTU)

Esgoto Bruto (EB)
7,03 ± 0,02
465,61 ± 63,9
224,6 ± 56,7
271,78 ± 129,35

Reator UASB (UASB)
6,96 ± 0,05
458,7 ± 22,9
112,34 ± 12,14
61,96 ± 28,08

Filtro de Areia (FaFint)
6,85 ± 0,09
422,7 ± 32,07
109,41 ± 5,77
19,30 ± 2,69

Fonte: Autores (2021)

O filtro de areia favorece a adsorção de contaminantes do fluxo do efluente, além de ser de
simples operação, pouca manutenção e baixo
custo de operação (ALLEN et al., 2010). O sistema de filtro de areia é composto por um tanque
de volume variável, areia, brita e em alguns casos carvão mineral. A eficiência do filtro de areia
varia de acordo com a taxa de aplicação, com a
qualidade do efluente e com a espessura e a granulometria das camadas filtrantes (JUNIOR &
MARTINS, 2016).
198

Nota-se uma redução de 92% para o parâmetro
de turbidez comparando o esgoto bruto com o
efluente oriundo do filtro de areia, o que é considerado satisfatório por se tratar do início da operação do sistema.
O pH variou entre 7,03 e 6,85, com medida intermediária de 6,96 para o efluente do reator UASB.
A alcalinidade apresentou maior valor para o esgoto bruto com 465,61 mgCaCO3/L, não ocorrendo geração de alcalinidade do efluente do
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Monitoramento e caracterização físico-química da matéria orgânica e de enxofre em efluente do tratamento anaeróbio

reator UASB para o efluente do filtro de areia. Em
termos de ácidos graxos voláteis, ocorreu uma
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Resumo
Filtros bifluxos foram utilizados historicamente empregando-se tubos de PVC com ranhuras para a coleta
do filtrado, cujo entupimento recorrente limitou a aplicação dessa modalidade de filtração. Nesta pesquisa
estudou-se um filtro rápido bifluxo acrescentando-se outras tecnologias atuais, como dupla camada filtrante, descarga de fundo com injeção na interface e coleta do filtrado por bocais desmontáveis. O sistema
de tratamento foi a filtração direta, com taxa de filtração constante e igual a 400 m³/m².d. Verificou-se
uma baixa ação de profundidade, indicando que o leito poderia ser reduzido ou ter sua granulometria alterada. A duração média das carreiras de filtração foi de 3,0 h; a produção efetiva foi de 73%, com turbidez
média de 0,9 uT da água filtrada. O bocal sofreu colmatação ao longo do estudo, tendo sido necessários
cerca de 3 minutos para sua desobstrução.
Palavras-chave: Tratamento de água. Filtração rápida. Filtração direta. Filtração bifluxo. Filtro bifluxo.
Abstract
Biflow filters were used historically using slotted PVC tubes to collect the filtrate, whose recurrent clogging limited the application of this filtration modality. In this research a biflow rapid filter was studied, adding some
current technologies, such as dual-media bed, intermediate downflush and the use of detachable nozzles to
collect the filtrate. The treatment system was direct filtration, with a constant filtration rate of 400 m³/m².d. It
was observed a low depth action, indicating that the filter bed could be reduced or its granulometry altered. The
average duration of filtration runs was 3.0 h, leading to a liquid production of 73%, with a mean turbidity of 0.9
uT of the filtered water. The nozzle was clogged throughout the study, taking about 3 minutes for its clearance.
Keywords: Water treament. Rapid filtration. Direct filtration. Biflow filtration. Biflow filter.
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1 INTRODUÇÃO

Entre as modalidades de filtros mais empre-

Os principais aspectos para avaliar a perfor-

gadas está o filtro rápido ascendente, em que

mance de um filtro no tratamento de água são:

a água a ser tratada passa primeiramente por

a qualidade do filtrado, a duração da carreira de

grãos maiores do leito filtrante, que vão dimi-

filtração e a produção efetiva.

nuindo ao longo do caminho que ela percorre

Um aspecto que está diretamente relacionado

(DI BERNARDO, 2003).

à avalição quali e quantitativa da filtração é a

No caso da filtração ascendente, o processo de

ação de profundidade, que, segundo Di Bernardo

filtração inicia na camada de pedregulho, onde

e Dantas (2005), expressa-se como consequên-

há formação intensa de flocos, tornando-se

cia de uma sucessão de estágios com relação à

fundamental a execução de descarga de fundo

colmatação das subcamadas que formam o leito

intermediária antes da lavagem do filtro. Essa

filtrante. Preferencialmente, o processo de filtra-

técnica consiste em interromper por curto inter-

ção rápida deve ocorrer por ação de profundida-

valo de tempo a carreira do filtro e realizar uma

de, o que tende a favorecer uma maior produção

descarga de fundo, e pode ser executada de di-

efetiva de água (DI BERNARDO et al., 2017).

ferentes maneiras. Com esse procedimento faz-

A produção efetiva consiste na razão entre a
quantidade de água filtrada que é encaminhada ao processo subsequente na ETA e o total de
água que passa pelo filtro. A produção efetiva é
avaliada usando o conceito de unidade de volume de carreira de filtração (UVCF) e unidade de
volume da retrolavagem (UVR) (TRUSSELL et al.,
1999). Considera-se ainda a unidade de volume
descartada durante a recuperação, ou amadurecimento do filtro (UVRec). A UVCF é o volume de
água que passa através do filtro durante a car-

se uma limpeza parcial do filtro, removendo o
material retido basicamente na camada suporte e em alguns centímetros da camada de areia
próxima ao pedregulho (DI BERNARDO, 2003). Di
Bernardo et al. (1987) estudaram diferentes formas de realização das descargas de fundo intermediárias, concluindo como a mais eficiente em
termos de turbidez e coliformes totais a que se
utiliza água de fonte externa para introdução na
interface, com manutenção do nível de água no
filtro praticamente constante.

reira; a UVR é o volume necessário para a retrola-

Segundo Richter e Azevedo Netto (1991), um

vagem do filtro e UVRec é o volume utilizado no

problema descrito com certa frequência quanto

período de recuperação. A razão entre a quanti-

ao uso dos filtros ascendentes é a fluidificação

dade de água líquida e total filtrada é a produção

do leito filtrante, permitindo que flocos ante-

efetiva (PE), conforme Eq. 1 a seguir:

riormente depositados sejam liberados junto
ao efluente. Nesse aspecto, tem-se buscado

PE = UVCF – UVR – UVRec(1)
UVCF

alternativas para aprimorar resultados no uso
desses filtros. Uma das soluções foi proposta na
antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), sendo o sistema A.K.X., em que uma

CRITTENDEN et al. (2011) citam que projetos de

parcela da vazão é aplicada acima da camada fil-

filtros podem ser executados para se obter uma

trante, e a água clarificada é drenada no interior

produção efetiva de 95%, mas para isso é neces-

dessa camada, abaixo da superfície. Tal varieda-

sário que a UVCF alcance ao menos 200 m³/m².

de de filtro é também chamada de filtro bifluxo.
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O filtro bifluxo tem como vantagens a maior vazão de água filtrada, o controle da expansão do
meio filtrante, a economia nos custos de implantação e o menor consumo relativo de água de lavagem. Um problema relativamente comum em
sua operação é o entupimento da canalização de
coleta da água filtrada, realizado geralmente via
tubos de PVC com ranhuras.
No filtro bifluxo, a lavagem do filtro pode ocorrer
de modo convencional, utilizando fluxo ascendente (MACINTYRE, 1991). Hamann e Mckinney
(1968) especificaram alguns critérios de projeto
dos filtros bifluxo empregados na antiga URSS à
época: leito composto por areia contendo uma
profundidade entre 1,50 m e 1,65 m, taxa de filtração do fluxo descendente de 120 a 150 m³/
m².d e taxa de filtração do fluxo ascendente 180
a 210 m³/m².d. Os autores ainda citam o sistema
de coleta do filtrado composto por tubos de plástico vinílico com fendas e locado 0,45 a 0,60 m
abaixo do limite superior da areia, além da operação de retrolavagem ocorrer com água em fluxo ascendente a uma taxa de 47,5 a 55 m³/m².h
por 5 a 6 min.
Vignesan et al. (1983) também destacam alguns
critérios de projeto: leito filtrante geralmente
composto apenas por areia, com tamanho efetivo de 0,90 a 1,20 mm e com profundidade total de 1,50 a 1,70 m. É recomendado o emprego
de dupla camada filtrante, composta por areia e
antracito. Mesmas faixas de taxa de filtração citadas no parágrafo anterior, mas a taxa total podendo ser elevada a até 480 m³/m².d, se utilizada
dupla camada filtrante.
Diante da carência de estudos sobre filtros bifluxos, foi realizada uma análise das potencialidades e pontos fracos desse tipo de filtro. Este
trabalho avaliou uma unidade em escala piloto
composta por critérios de projeto selecionados,
entre o uso de bocais desmontáveis para a coleta
da água filtrada.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
Projetou-se e executou-se em escala piloto um
filtro rápido bifluxo de dupla camada (antracito e areia) com emprego de descarga de fundo
intermediária. O local foi o Laboratório de Potabilização de Águas (LAPOÁ), em sua unidade
anexa à Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Peri, estando esta última sob responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN). A água bruta passou pelo
processo de mistura rápida (coagulação) com
uma dosagem de 15 mg/L de hidroxicloreto de
alumínio (PAC) com teor mínimo de Al2O3 de
10,5% de imediatamente antes de ser filtrada,
isto é, o filtro compôs um sistema de filtração
direta. Foram consideradas para análise dos resultados 10 carreiras de filtração.
A água do manancial Lagoa do Peri é utilizada
para o abastecimento de parte da população do
sul e do leste desta ilha, após tratamento por
meio de filtração direta descendente. A ETA da
Lagoa do Peri foi projetada com o uso da tecnologia de filtração direta descendente com dupla
camada de antracito e areia. Essa concepção, de
acordo com DALSASSO & SENS (2006), é compatível com os parâmetros de turbidez e cor
verdadeira do manancial, em geral inferiores
a 10 uT e 20 uH, respectivamente. Entretanto,
após cerca de um ano de operação da ETA, observou-se a elevação da concentração de fitoplâncton na Lagoa do Peri, passando de cerca de
10.000 ind/mL para ocorrências que chegavam
a 250.000 ind/mL. As espécies dominantes de
fitoplâncton desse manancial são as cianobactérias Cylindrospermopsis raciborskii e Pseudanabaena galeata, havendo ainda a presença da
diatomácea Aulacoseira ambígua, sendo todos
esses microrganismos filamensos (DE SOUZA;
MONDARDO; SENS; 2017), o que faz com que a
penetração, ou filtração em profundidade, seja
baixa, e as carreiras sejam mais curtas (SCHÖNTAG, 2015; MONDARDO, 2004). Apesar de a
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água bruta conter características que a tornam
inapropriada para a aplicação de filtração direta, a mesma proporcionou uma celeridade das
carreiras de filtração, obtendo-se, assim, resultados mais rápidos para o estudo.
O filtro piloto foi executado em um segmento de
tubo de policloreto de vinila (PVC) de 250 mm
de diâmetro e com 4,9 m de altura. A câmara de
carga para a parcela de fluxo ascendente do filtro, fixada lateralmente ao filtro, consistiu em
um segmento de tubo de PVC de 75 mm de diâmetro e com 5,80 m de altura. A carga hidráulica para a parcela do filtro de fluxo descendente
foi composta pelo seu próprio sobrenadante. O
leito filtrante foi constituído como consta na
Tabela 1:
Tabela 1 - Características da camada filtrante.
Parâmetro
Espessura da camada
de antracito
Tamanho efetivo do
antracito
Coeficiente de
uniformidade do
Parte superior do filtro
antracito
(fluxo descendente)
Espessura da camada
de areia
Tamanho efetivo da
areia
Coeficiente de
uniformidade da areia
Espessura da camada
de areia
Tamanho efetivo da
areia usada nos 0,30
m superiores
Coeficiente de
uniformidade da areia
Parte inferior do filtro
usada nos 0,30 m
(fluxo ascendente)
superiores
Tamanho efetivo da
areia usada nos 1,40
m inferiores
Coeficiente de
uniformidade da areia
usada nos 1,40 m
inferiores

Valor/Descrição
0,60 m
0,90 mm
1,5
0,25 m
0,50 mm
1,5
1,70 m
0,51 mm

1,47

0,58 mm

1,74

A camada suporte contou com uma profundidade total de 30 cm, com seus grãos menores no
centro, possibilitando inclusive a lavagem com ar
e água. Sua configuração consta na Tabela 2:
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Tabela 2 - Configuração da camada suporte do
filtro bifluxo.
Subcamada
1
2
3
4
5

Tamanho dos grãos
(mm)
12,7 – 25,4
6,4 – 12,7
3,2 – 6,4
6,4 – 12,7
12,7 – 25,4

Espessura (cm)
5
5
10
5
5

Adotou-se o método de descarga de fundo concomitantemente à introdução de água na interface, sendo essa etapa executada com a manutenção do nível de água no filtro constante. A
alimentação com água foi proveniente de fonte
externa, no caso, o mesmo reservatório de água
filtrada utilizada para a retrolavagem. A injeção
de água na interface foi executada sob uma taxa
de 1220 m³/m².d, ou 51 m3/m2.h.
A descarga de fundo com injeção na interface
foi realizada sempre que a colmatação ocorreu
primeiramente na parcela do filtro que opera no
fluxo ascendente, durante o andamento da carreira de filtração, e também ao fim dessa última,
previamente à retrolavagem do filtro. A duração
dessa operação foi fixada em 25 s, sendo que,
com esse tempo e taxa especificados, cada operação consumiu um volume aproximado de 20 L.
Quanto à drenagem da água filtrada, buscouse uma alternativa para a coleta do filtrado que
potencialmente evite problemas de obstrução
e que, caso isso ocorra, haja um meio viável de
promover sua desobstrução. Adotou-se, então, a
utilização de um item empregado geralmente no
fundo de filtros de fluxo descendente, qual seja, o
bocal desmontável. Tais bocais, também chamados de crepinas, por terem um uso no tratamento
de água que envolve seu contato direto com material filtrante (areia, em geral), possuem potencialmente menores chances de sofrer obstrução
e forçar a interrupção da carreira de filtros bifluxos. A Fig. 1 ilustra o bocal descrito na sua forma
encaixada e com suas peças separadas:
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 201-216 | Ed. Esp. Nov. 2021
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(a)

(b)

Figura 1 - a) Bocal desmontável em sua forma encaixada; b) bocal em sua forma desmontada.
Fonte: O autor.

Os bocais propostos possuem corpo composto
por nylon e fibra de vidro, que suporta e fixa discos
em polipropileno, os quais possuem sulcos uniformes com direção radial em relação à peça. Os sulcos por onde o filtrado adentra ao corpo da crepina possuem aberturas com dimensões menores
que 0,40 mm (HIDRO SOLO, 2019), valor abaixo do
tamanho efetivo dos materiais filtrantes geralmente empregados, inclusive da areia empregada
nesse projeto (0,50 e 0,60 mm). Esse fato reduz as
possibilidades de colmatação da peça. Ainda, diferentemente de outros bocais, os desse tipo são
desmontáveis, sendo facilmente desencaixados e
permitindo uma rápida limpeza e retorno à operação. Suas partes inferior e superior são rosqueáveis, ambas mantendo os discos comprimidos e
encaixados na sua porção intermediária. O diâmetro externo dos discos é de 80 mm

realizada por um cabo de aço fixado à mesma, o

No presente estudo, o bocal descrito foi conectado a um segmento de mangueira corrugada
de PVC com diâmetro de 25 mm. Adotou-se tal
material visto que a mangueira deveria, além de
não dobrar, ter flexibilidade suficiente para fazer curvas no interior do filtro durante a operação de filtração.

fluidificando o leito filtrante;

Foi empregado, ainda, um sistema para possibilitar a condução do bocal para o exterior da unidade filtrante, em caso de eventuais operações
de desobstrução/manutenção, uma vez que essa
atividade fica impossibilitada com o dispositivo no interior do filtro. A suspensão do bocal foi

aliza-se a limpeza/manutenção do dispositivo,

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 201-216 | Ed. Esp. Nov. 2021

qual foi preso na borda superior do filtro enquanto o mesmo opera no modo filtração ou lavagem.
Assim, a crepina permanece na sua correta profundidade em relação à camada filtrante, devido
ao comprimento especificado do cabo, que é flexível, porém inelástico.
O içamento da peça serve para casos em que o
nível dos piezômetros estejam acima do esperado e a vazão de saída do filtrado esteja consideravelmente abaixo de 13,64 L/min, indicando a
obstrução do sistema de drenagem do filtrado,
em que se procede como segue:
• Interrompe-se a operação do filtro, deixando
de introduzir água não filtrada na unidade e injeta-se água de lavagem no fluxo ascendente,

• O bocal é içado até o topo do filtro, estando o
meio fluidificado, de forma que a peça não seja
submetida a maiores esforços, preservando a integridade da mesma;
• Desliga-se a injeção de água de lavagem e reregistrando as prováveis causas da colmatação e
como se procedeu para a resolução do problema;
• Remonta-se o bocal, então desobstruído, junto
à mangueira corrugada de PVC;
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Ghisi DB, Souza FH, Freitas LRV, Sens ML

• Injeta-se novamente água de lavagem no fluxo
ascendente de modo a fluidificar o leito filtrante
e, enquanto isso, coloca-se o bocal novamente
na sua posição, no interior da camada filtrante;
• Encerra-se a fluidificação do leito filtrante e
espera-se que o mesmo se assente na sua devida
posição para, então, continuar a carreira de filtração ou iniciar a seguinte, a depender da limpeza do leito filtrante.
Para a medição da perda de carga ao longo do
leito filtrante, foram implantados piezômetros
por meio de mangueiras de nível de material
plástico transparente. A posição dos piezômetros pode ser visualizada na Fig. 2.

Para a retrolavagem, a velocidade ascensional
mais adequada obtida e utilizada ao longo desse estudo foi 0,77 m/min, ou 46 m³/m².h. Essa
taxa é ligeiramente inferior à faixa recomendada
por Hamann e Mckinney (1968) e Vignesan et al.
(1983) para lavagem de filtros bifluxos, 47,5 a 55
m³/m².h, porém a expansão de todos os materiais ficou acima de 20%, conforme é recomendado para lavagem de filtros.
Para a análise da qualidade da água, o parâmetro
analisado foi turbidez. Além de se analisar a água
filtrada para fins qualitativos, a turbidez também
foi considerada na avaliação quantitativa do filtro: na determinação do tempo de lavagem e na
indicação do tempo de recuperação do filtro.
Previamente ao início de cada carreira de filtração
foram coletadas amostras da água bruta. Durante
os 30 minutos iniciais de cada carreira de filtração,
foram coletadas amostras de água filtrada de dois
em dois minutos, para o estudo do tempo de recuperação do filtro, item essencial na avaliação da
produção efetiva do filtro. Após esse tempo, a água
filtrada foi amostrada em intervalos de 30 minutos.
Em todas as operações de retrolavagem do filtro,
a cada 30 segundos foi coletada uma amostra da
água de lavagem para análise de turbidez, a fim
de verificar a adequabilidade do tempo de lavagem determinado em projeto.
As amostras para análise de turbidez durante a
injeção de água na interface junto à descarga
de fundo foram coletadas no meio dessa operação, ou seja, próximo dos 12,5 segundos após o
seu início. O mesmo procedimento foi realizado
ao final da operação, próximo dos 25 segundos,
pouco antes de encerrar essa operação.

Figura 2 - Filtro piloto com a posição dos piezômetros.
Fonte: o autor.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados da pesquisa são avaliados observando-se os seguintes critérios: capacidade de
filtração, produção efetiva, grau de profundidaRevista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 201-216 | Ed. Esp. Nov. 2021
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de da filtração, qualidade da água (turbidez) e
análise dos critérios de projeto adotados.

dráulica máxima aplicada à parte de escoamento
descendente foi menor ao geralmente empregado em estações de tratamento em escala real.

3.1 Capacidade de Filtração
Devido à qualidade da água bruta (elevada concentração de fitoplâncton), a duração média
das dez carreiras analisadas foi baixa, igual a
3,00±0,20 h. Deve ser considerado que a carga hi-

Todas as carreiras de filtração foram encerradas
devido à carga hidráulica disponível para o fluxo
descendente. A Fig. 3 ilustra a evolução média da
perda de carga ao longo da carreira de filtração
no fluxo descendente e no ascendente.

Figura 3 - Comportamento médio das perdas de carga no meio filtrante no escoamento descendente e ascendente
durante a carreira de filtração.

A elevação acentuada da perda de carga no meio
filtrante, especialmente no fluxo descendente,
está associada ao fato de que a água da Lagoa do
Peri não é adequada para a tecnologia por filtração direta. A grande quantidade de cianobactérias presentes na lagoa do Peri faz com que a penetração (filtração em profundidade) seja baixa,
aspecto mais impactante no fluxo descendente.
Enquanto no fluxo descendente a perda de carga
variou 1,0 m até o encerramento das carreiras,
no ascendente variou apenas 54 cm, em média.
Esse fato está associado ao fato de que no fluxo
ascendente a água passa por grãos cada vez menores ao longo do leito filtrante.
Todas as carreiras de filtração foram encerradas
devido ao consumo da carga hidráulica do fluxo
Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 233 / pp 201-216 | Ed. Esp. Nov. 2021

descendente. Não houve transpasse, conforme
demonstrado na Fig. 4.
Com o objetivo de obter uma estimativa da duração da carreira de filtração para o caso de se
possuir uma carga hidráulica disponível de 2,0 m,
mantendo-se os demais critérios de operação,
como a taxa de filtração, foram determinadas as
linhas de tendências de avanço da perda de carga
ao longo do tempo. No fluxo descendente, a perda
de carga no meio filtrante se elevou em média 33,8
cm a cada hora de carreira de filtração; já no ascendente esse valor foi de 20,07. Assumindo-se a
mesma tendência de avanço da perda de carga em
cada um dos fluxos do filtro e que não se atingisse
o transpasse no decorrer desse período, uma carga
hidráulica disponível de 2,0 m no fluxo descenden207
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te seria atingida após 5,92 h, ou 5h55min. Para a
porção ascendente, isso ocorreria após 9,97 h, ou
seja, 9h58min. Dessa forma, a carreira seria encer-

rada após cerca de 6,00 h para o caso de haver 2,0
m de carga hidráulica disponível, ou seja, descontada a carga inicial, referente ao filtro limpo.

Figura 4 - Resultados médios da turbidez (uT) ao longo da carreira de filtração.

Seguindo-se o mesmo raciocínio, para ocorrer o
consumo da carga hidráulica de ambos os fluxos
ao mesmo tempo, o fluxo descendente deveria
dispor de uma carga hidráulica disponível 68%
maior do que a do fluxo ascendente.
Carreiras de filtração com duração próxima à obtida pela extrapolação dos resultados do presente estudo, qual seja 6,4+0,8 h, foram obtidas por
Dalsasso (2005), com utilização de água bruta
proveniente do mesmo manancial.

3.2 Produção Efetiva
Para a determinação da produção efetiva do filtro foram considerados os dados práticos das
seguintes etapas: recuperação do filtro, filtração, descarga de fundo na interface e retrolavagem. Os valores médios de turbidez no período
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de recuperação, conforme a Fig. 5, indicam que o
tempo de recuperação foi de 8 minutos.
Como não houve casos entre as carreiras de filtração analisadas em que a carga hidráulica disponível no fluxo ascendente foi consumida anteriormente à do fluxo descendente, a descarga
de fundo com injeção na interface foi realizada
apenas anteriormente a cada retrolavagem. Essas operações duraram 25 s e utilizaram uma
taxa de 51 m³/m².d.
A vazão de retrolavagem praticada foi 37,5 L/
min, a mais próxima a 41,0 L/s prevista em projeto que não promoveu o arraste de material filtrante. Essa vazão utilizada corresponde a uma
velocidade ascensional de 0,77 m/min, ou a uma
taxa de 46 m³/m².h. Essa taxa é ligeiramente inferior à faixa recomendada por Hamann e Mckinney (1968) e Vignesan et al. (1983) para lavagem
de filtros bifluxos, 47,5 a 55 m³/m².h.
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Figura 5 - Média da turbidez no período de recuperação de dez carreiras de filtração.

Com o emprego da vazão de 37,5 L/min, a água
de retrolavagem necessita de aproximadamente
1min30s para chegar ao ponto de amostragem,
que fica na parte inferior da sala do piloto. A turbidez estabiliza em um valor adequado (abaixo
de 20 uT) entre a coleta correspondente ao tem-

po de 10min30s e o de 11min. Dessa forma, fixou-se o período de lavagem em 12min30s.
Os resultados de turbidez durante a retrolavagem são apresentados na Fig. 6. O volume total
de água consumido na operação do filtro para a
retrolavagem foi igual a 470 L.

Figura 6 - Curva de turbidez obtida durante a retrolavagem do filtro de dupla camada de antracito e areia (valores
médios padrão de uma amostra de dez carreiras).

Com as informações da operação conforme
anteriormente abordadas, procedeu-se com
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a definição da produção efetiva, conforme
Tabela 3.
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Tabela 3 - Produção efetiva do filtro rápido bifluxo, valores médios obtidos com a análise de dez carreiras de filtração.
tF (h)
tR (h)

3
0,215

tRec (h)

0,133

tD
Produção Efetiva (%) 75,0

0,007

VF (m/h)
VR (m/h)
Velocidade da
recuperação = VF (m/h)
VD (m/h)

16,67
46,2

UVCF (m³/m²)
UVR (m³/m²)

50
9,93

16,67

Uvrec (m³/m²)

2,22

51

UVD

0,35

Sendo: VF é a velocidade de filtração, m/h; VR é a velocidade de retrolavagem, m/h; VD é a velocidade na operação da DFI, m/h; tF é a duração da carreira
de filtração, h; tR é o tempo de retrolavagem, h; tRec é o tempo de recuperação, h; td é o tempo de descarga de fundo com injeção na interface, h; UVCF é
o volume durante a carreira; UVR é o volume de retrolavagem do filtro; UVD é o volume de descarga de fundo com injeção na interface; UVRec é o volume
utilizado no período de recuperação.

Claramente, uma produção efetiva como a obtida
está bem abaixo da ideal, que é de 95%. Porém a carga hidráulica disponível para ambos os fluxos do filtro
bifluxo do experimento foi menor do que a empregada em ETAs que, de forma geral, é em torno de 2,0 m.

sumindo-se a mesma tendência de evolução

Extrapolando-se a curva da evolução da perda
de carga ao longo da carreira de filtração, as-

carreira duraria 6,0 h. A Tabela 4 demonstra a

da mesma obtida experimentalmente e para o
caso de não haver transpasse, pode-se estimar
a duração da carreira para o caso de se dispor
de 2,0 m de carga hidráulica, obtendo-se que a
produção efetiva com essa extrapolação:

Tabela 4 - Produção efetiva do filtro rápido bifluxo, valores obtidos a partir da extrapolação da linha de tendência de
evolução da perda de carga no meio filtrante, considerando uma carga hidráulica disponível de 2,0 m.
(O significado das siglas segue o exposto na Tabela 3).
tF (h)
tR (h)

6,0
0,215

tRec (h)

0,133

tD
Produção Efetiva (%) 87,52

0,007

VF (m/h)
VR(m/h)
Velocidade da
recuperação = VF (m/h)
VD (m/h)

16,67
46,2

UVCF (m³/m²)
UVR (m³/m²)

100,02
9,93

16,67

Uvrec (m³/m²)

2,22

51

UVD

0,35

Mantendo-se o demais tempos e taxas, a carrei-

3.3 Grau de Profundidade da Filtração

ra de filtração deveria durar 15,0 h para se obter

A profundidade máxima do leito filtrante no escoamento descendente que efetivamente reteve
impurezas corresponde ao ponto em que as curvas da Fig. 7 passam a ser paralelas.

uma produção efetiva de 95%. Uma das possibilidades para atingir essa duração de carreira
seria realizar o tratamento por ciclo completo,
adicionando etapa de floculação e decantação
(ou flotação). Dalsasso (2005), com utilização
de água bruta proveniente do mesmo manancial, obteve carreiras com duração 68% maior
com testes de aplicação de pré-floculação. Já
Mondardo & Melo Filho (2003) aplicaram préozonização (1,0 mg O3/L) para então proceder
com a filtração direta, em que foi demonstrado
obter carreiras até 50% mais longas.
210

Observa-se que, mesmo com dois materiais filtrantes, o antracito e a areia, com granulometrias consideravelmente distintas, a penetração (filtração
em profundidade) foi baixa, em torno de 45 cm. Na
realidade, com base nesse resultado, pode-se dizer
que a areia praticamente não reteve impurezas no
fluxo descendente. Com esse resultado, mantidos
os demais critérios de projeto e a água bruta utilizada, indica-se que a profundidade do leito filtrante no fluxo descendente pode ser reduzida.
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Figura 7 - Ação da profundidade no filtro, em sua porção descendente
(a porcentagem é em relação à duração da carreira de filtração)

Schontag (2015) utilizou água bruta do mesmo
manancial em filtração direta descendente, com
dupla camada filtrante. A penetração de impurezas, apesar de maior do que a do presente estudo, também não chegou à camada de areia, resultado associado à presença de concentrações
elevadas de fitoplâncton.
A porção ascendente do filtro do presente estudo, mesmo com uma perda de carga no meio
filtrante com evolução mais lenta, também não
demonstrou uma elevada penetração das impurezas, como pode ser visto na Fig. 8.
Percebe-se que as impurezas foram retidas praticamente na camada suporte e na primeira sub-
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camada de 30 cm de areia, de baixo pra cima.
Com esse resultado, mantidos os demais critérios de projeto e a água bruta utilizada, indica-se
que a profundidade do leito filtrante no fluxo ascendente pode ser reduzida.
Uma análise do potencial de prolongamento da
carreira de filtração devido à aplicação de DFIs
no presente estudo não foi realizada pois todas
as carreiras de filtração realizadas foram interrompidas devido ao consumo da carga hidráulica
disponível no fluxo descendente. Dessa forma,
não foram realizadas descargas de fundo intermediárias (durante a carreira de filtração) com
injeção de água na interface e sim apenas previamente à retrolavagem.
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Figura 8 - Ação da profundidade no filtro, em sua parcela ascendente (a porcentagem é em relação à duração da
carreira de filtração).

3.4 Qualidade da Água (Turbidez)
A turbidez da água filtrada foi verificada, com exceção do período de recuperação, a cada 30 min. A água
bruta também foi analisada previamente a cada carreira de filtração. Os valores médios e seus desvios-padrão médios são apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Valores médios e desvios-padrão médios
dos resultados de turbidez da água bruta e filtrada,
para as 10 carreiras.
Tempo (h)
(Água bruta)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Turbidez média
9,47
0,80
0,82
0,94
0,90
0,91
1,05

Desvio padrão
1,42
0,57
0,62
0,42
0,45
0,51
0,43

Como pode ser observado na Tabela 5, o resultado da qualidade da água filtrada não é ideal e não
atende ao preconizado pela Portaria de Consolidação Nº 05 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017)
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para água filtrada por filtração rápida, a qual deve
possuir uma turbidez máxima de 0,5 uT em no mínimo 95% das amostras. A dificuldade no atendimento desse parâmetro, mesmo com uma turbidez
relativamente baixa da água bruta, ocorre visto que
a tecnologia de filtração direta não é a recomendada para a água bruta com as características apresentadas pelo manancial da Lagoa do Peri. Essa
tecnologia foi escolhida em função dos índices de
turbidez e cor verdadeira do manancial serem baixos, ou seja, inferiores a 10 uT e 20 uH (DALSASSO;
SENS, 2006). Entretanto, a elevação da presença
de fitoplânctons no manancial, com domínio de
espécies filamentosas como a Cylindrospermopsis raciborski e Pseudoanabaena sp, prejudicaram a
qualidade da água produzida pelos filtros rápidos
diretos. Outros trabalhos já se depararam com esse
problema, como os de Mondardo (2009) e Schontag (2015). Todavia, a qualidade da água, nesse
caso, não invalida os resultados e a análise do filtro
rápido bifluxo, objeto do presente estudo.
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4 ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE

zômetros, teve sua leitura em rápida ascensão ao
longo da carreira em que ocorreu o fato;

PROJETO ADOTADOS
Todo o sistema de drenagem da água filtrada,
desde a crepina até a tubulação externa ao filtro,
mostrou-se adequado para a vazão de operação
da unidade.
Entretanto, após 42 horas de filtração (14 carreiras), o sistema passou a não exercer a completa
drenagem da água filtrada, sendo verificados os
seguintes fatos:
- Piezômetro P7 com leitura inicial acima da média de operação. O P7, assim como os outros pie-

(a)

- A vazão de saída do filtrado, visível no lado externo do filtro, foi consideravelmente menor do
que a normal desde o início da carreira.
Após essa constatação, a carreira de filtração foi
interrompida e iniciou-se a operação de retrolavagem, de forma a expandir o meio filtrante e possibilitar o içamento da crepina para sua verificação e
limpeza. Com o dispositivo içado até o exterior do
corpo do filtro, foi confirmada visualmente a sua
colmatação (Fig. 9), em que se desmontou o mesmo e se procedeu com a sua limpeza/desobstrução.

(b)

Figura 9 - a) Aspecto do bocal obstruído e içado; b) Detalhe das aberturas entre os discos, obstruídas por material filtrante
Fonte: o autor.

A limpeza se deu da seguinte forma:
- a parte inferior da crepina, que é fixada à mangueira, foi a única parte do dispositivo lavada no local (topo do
filtro), com água, conforme a Fig. 10.

Figura 10: Desmontagem do bocal obstruído para sua limpeza
Fonte: o autor.
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- Os discos encaixados e a parte superior da crepina foram conduzidos ao laboratório e lavados
com água. Os sulcos da peça possuem orientação radial, sendo suas aberturas voltadas ao experior da crepina maiores do que as voltadas ao
eixo da mesma (Fig. 11).

Essa obstrução pode ser explicada pelo diâmetro
mínimo da areia e do carvão antracito, de acordo
com sua análise granulométrica, ser menor que
0,40 mm, que é aproximadamente a abertura dos
sulcos entre os discos da crepina, de acordo com o
fabricante. Uma forma de prevenir essa obstrução
da crepina e parada na operação do filtro seria a
determinação, além do diâmetro efetivo dos materiais filtrantes, também fixar o diâmetro mínimo
dos mesmos, sendo um valor maior que 0,40 mm.

4.1 Descarga de fundo com injeção na interface
A turbidez média das amostras coletadas ao
meio da descarga de fundo com injeção de água
na interface foi igual a 168,1+44,4 uT, e ao final
da mesma foi de 3,6+1,4.
Figura 11: Detalhe das passagens entre os discos,
obstruídas por material filtrante
Fonte: o autor.

Os materiais depositados nas três partes principais de crepina, após serem retirados com água,
foram armazenados em um béquer para observação visual de sua composição (Fig. 12). Foram
observados grãos de areia e de carvão antracito,
este último em menor quantidade.

O resultado ao início da operação é compatível com os de turbidez aos primeiros minutos
da operação de retrolavagem, o que confirma a
efetividade da camada suporte na retenção de
impurezas. A eficiência da realização da descarga de fundo com injeção de água na interface na
limpeza da porção inferior do filtro bifluxo é corroborada pela baixa turbidez ao final da mesma,
assim como a recuperação da perda de carga inicial no leito filtrante.

4.2 Camadas e materiais filtrantes
A profundidade elevada do leito filtrante implicou em um piloto bastante alto e em um tempo
de lavagem (12min30s) maior do que o geralmente empregado em filtros de fluxo único, o
que implica negativamente na produção efetiva.

Figura 12 - Análise visual dos materiais retidos nas
aberturas do bocal
Fonte: o autor.
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Mesmo com o emprego de dupla camada filtrante no fluxo descendente, as impurezas foram
efetivamente retidas apenas em uma porção da
camada de antracito. Na porção do filtro com
fluxo ascendente o grau de profundidade da filtração foi baixo.
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Um aspecto importante relativo à granulometria
dos materiais filtrantes é a especificação do diâmetro mínimo dos mesmos, dada a abertura dos
canais do bocal utilizado para a coleta do filtrado
do filtro bifluxo. Esse diâmetro seria de 0,40 mm
para o bocal empregado neste estudo.

5 CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos durante o estudo, foi
possível tecer as seguintes conclusões:
- A duração média das carreiras de filtração foi
consideravelmente curta. Mesmo com a extrapolação da linha de tendência da evolução da perda
de carga em cada um dos fluxos de filtração, para
uma carga hidráulica disponível de 2,00 m para
cada porção do filtro, a carreira de filtração duraria cerca de 6,0 h.;
- O grau de profundidade da filtração foi reduzido para ambos os fluxos de filtração, ficando em
torno de 45 cm para a porção de fluxo descendente, isto é, não chegou à camada de areia. Na
porção de fluxo ascendente, a frente de impurezas incluiu a camada suporte e a primeira subcamada de areia de baixo para cima, de 30 cm de
espessura, totalizando uma profundidade de 60
cm de meio granular;
- Como esperado, a colmatação ocorreu primeiramente no filtro de fluxo descendente, em que
a água flui entre grãos cada vez maiores. Não
foram realizadas descargas de fundo intermediárias com injeção de água na interface durante
as carreiras, e sim apenas previamente à retrolavagem. Os resultados de turbidez e o restabelecimento da perda de carga das duas porções do
leito filtrante demonstraram a efetividade das
descargas de fundo com injeção na interface e
das retrolavagens realizadas;

tração, seria atingida uma produção efetiva de
87,3%;
- A turbidez da água filtrada se estabilizou a partir de 8 min de carreira e teve um valor médio de
0,90 uT, representando uma remoção média de
90% em relação à água bruta. Os resultados de
turbidez da água filtrada não são ideais e não
atendem à legislação aplicável;
- Ao longo do estudo, após 42 h totais de filtração, o bocal desmontável sofreu obstrução,
implicando na interrupção da então carreira de
filtração e na limpeza do dispositivo. A limpeza
realizada se mostrou eficiente, não voltando a
ocorrer essa colmatação até o encerramento dos
experimentos. Concluiu-se que o fato determinante para a obstrução do bocal foi o emprego
de materiais filtrantes com diâmetros mínimos
menores do que a abertura dos sulcos formados
pelos discos do dispositivo;
- De fato, os critérios de projeto de filtros rápidos bifluxos precisam ser melhor compreendidos
para o seu uso em escala real.
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Resumo
O presente trabalho visa analisar o regime transiente em condutos forçados, considerando um fluxo bifásico
através do DGCM com a celeridade e fator de atrito variável. Realizou-se uma mudança na equação da celeridade variável, unificando o ar e o gás da mistura bifásica em uma variável adimensional chamada de fração
de vazio, ԑo. Utilizaram-se dois modelos para a modelagem computacional do golpe de aríete: o Modelo 1
(MOC) e o Modelo 2 (MOC, incluindo o fator de atrito variável e DGCM com celeridade variável modificado).
Verificaram-se três valores de frações de vazios iniciais, buscando o mais adequado para cada experimento.
Analisou-se a influência do ԑo na modelagem do golpe de aríete, comparando com dados experimentais. O
Modelo 2 retornou valores mais próximos dos dados observados dos experimentos. Este estudo mostrou a
acurácia do novo modelo proposto, com o auxílio dos indicadores estatísticos ER, EQM e NSE.
Palavras-chave: Método das Características. Celeridade Variável. Fração de Vazio.
Abstract
This paper aims to analyze the transient flow in forced conduits, considering a two-phase flow through the DGCM
with wave speed and friction factor variable. A change was made to the variable wave speed equation, unifying the
air and gas of the two-phase mixture into a dimensionless variable called the void fraction, ԑo. Two models were
used for the computational modeling of the water hammer: Model 1 (MOC); and Model 2 (MOC, including variable
friction factor and DGCM with modified variable wave speed). Three values of initial void fractions were found, looking for the best value for each experiment. The influence of ԑo in the modeling of the water hammer was analyzed,
comparing it with experimental data. Model 2 returned values closer to the observed data of the experiments. This
study showed the accuracy of the proposed new model, with the aid of the statistical indicators RE, RMSE and NSE.
Keywords: Water treament. Rapid filtration. Direct filtration. Biflow filtration. Biflow filter.
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1 INTRODUÇÃO
A modelagem computacional de um sistema de
adução de água é responsável por prever possíveis falhas e fenômenos, como o transiente hidráulico ou golpe de aríete, que por sua vez, são
fundamentados numericamente pelas equações
de momentum e continuidade. Assim, os modelos matemáticos surgem para incorporar o
entendimento mais aprofundado do fenômeno
(AZEVEDO NETTO & FERNÁNDEZ, 2018).
O transitório hidráulico, ou golpe de aríete, é
definido como qualquer variação de pressão em
um sistema hidráulico, normalmente associado
a uma mudança no gradiente de velocidade, podendo ser provocado, por exemplo, pelo fechamento ou abertura de válvula, partida ou parada
de uma bomba ou na mudança operacional de
turbinas (KARADŽIĆ et al., 2018).
Nesse sentido, esse fenômeno transitório pode
provocar um colapso nesses sistemas, com variações de pressão maiores do que o limite suportado pela tubulação. Nesse contexto, os bolsões
de ar presos e os gases dissolvidos podem intensificar o golpe, pois os gases podem se expandir
quando submetidos a baixas pressões e se comprimir em altas pressões (TWYMAN, 2018).
Os efeitos do ar aprisionado podem depender
das características do fluido, natureza e causa
do transitório, topologia do sistema envolvido,
baixa carga no sistema ou situações de rápido
transitório (IVLJANIN et al., 2018). Desse modo,
as baixas pressões ocorrem em toda a seção da
tubulação, formando uma cavidade de vapor e
ocasionando eventualmente uma separação de
coluna no líquido. Posteriormente, na junção da
coluna líquida, pressões altas são formadas, prejudicando significativamente a tubulação (SANTORO et al., 2018).
Adamkowski & Lewandowski (2009), Soares et
al. (2015), Bergant et al. (2017), Pezzinga & Santoro (2017) e Daude et al. (2018) afirmam que a
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propriedade de compressibilidade dos gases na
mistura (gás e líquido) diminui a velocidade da
onda (celeridade) e consequentemente há uma
dispersão nas ondas de pressão geradas pelo
transitório. A velocidade da onda pode diminuir
até 75% dependendo do teor de gás no líquido
(CHAUDHRY, 2014).
Os métodos numéricos, por meio da modelagem
computacional, permitem compreender as principais características das variações de pressão
durante o golpe de aríete. Nesse ínterim, os dois
modelos mais utilizados para simulação computacional em um fluxo bifásico são o Modelo
de Cavidade de Vapor Discreto (DVCM) e o Modelo de Cavidade de Gás Livre Discreto (DGCM),
ambos utilizando o Método das Características
como base numérica (ZHOU et al., 2018). Soares
et al. (2015) relatam que o DGCM reproduz resultados mais aceitáveis, pois as cavidades formadas pelos gases são distribuídas ao longo de cada
seção da tubulação.
Visando a uma melhor compreensão do fenômeno, utilizam-se modelos complementares aos
modelos de fluxo bifásico, tais como modelos viscoelásticos (ZHU et al., 2018), modelos com fator
de atrito variável (KJERRUMGAARD et al., 2018)
e modelos com celeridade variável (NGUYEN,
2009). No entanto, um modelo que incorpora um
fluxo bifásico com celeridade e fator de atrito variável, acrescido à consideração dos vazios dentro da tubulação, ainda não foi estudado.
O presente trabalho visa analisar o transitório
em condutos forçados, considerando um fluxo
bifásico através do DGCM com a celeridade e
fator de atrito variável. Para esse modelo, realizou-se uma mudança na equação da celeridade
de onda variável (NGUYEN, 2009), unificando o ar
e o gás da mistura bifásica em uma variável adimensional chamada de fração de vazio, ԑo.
Serão verificados três valores de frações de vazios iniciais, buscando a mais adequada para
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cada experimento. Por fim, será analisada a influência do ԑo na modelagem do transitório hidráulico, comparando com dados experimentais.

ável (BRUNONE et al., 1991) e o modelo DGCM, com
celeridade variável modificada (NGUYEN, 2009).
Conforme Nguyen (2009), em um mesmo instante
é possível ter variações de velocidade de onda devido à propriedade do fluido. Assim, considera-se
nesse método a variação local da celeridade da
onda com a pressão e conteúdo de ar pontuais.
Além disso, o coeficiente politrópico utilizado foi
(n = 1,34) conforme trabalho experimental realizado por Magalhães et al. (2003), admitindo a
proposição de Chaudhry (2014) para câmaras de
ar de pequeno tamanho e transientes rápidos.

1.1 Equações Fundamentais e Método das
Características (MOC)
As equações momentum e da continuidade (Eq.
1 e 2) são desenvolvidas com base no teorema
fundamental de Reynolds, formando um par de
equações diferenciais parciais lineares de 2a ordem quase-hiperbólicas por meio do método de
diferenças finitas, transformando-as em um par
de equações homogêneas. Essas equações compõem a Teoria da Coluna Elástica ou Teoria do
Golpe de Aríete:

𝐿𝐿! = 𝑔𝑔𝐻𝐻" + 𝑉𝑉# +

Nguyen (2009) utilizou considerações de fração
de vazio separadas para ar e para gás. No novo
método proposto neste trabalho, tudo o que não
é líquido é incorporado em ԑo, e essa consideração foi implementada no Modelo 2.

𝑓𝑓
𝑉𝑉|𝑉𝑉| = 0 (1)
2𝐷𝐷

Nesse sentido, a equação da fração de vazio (Eq.
3) implementada no Modelo 2 foi baseada na
propriedade adiabática do fluido e no desenvolvimento da equação de Laplace-Poisson. Assim,
toda a dilatação dos vazios durante o transiente é respeitada, pois os vazios se expandem e se
contraem dependendo da pressão atuante na
seção computacional.

𝑎𝑎!
𝐿𝐿! = 𝐻𝐻" + 𝑉𝑉# = 0 (2)
𝑔𝑔

Em que,
g, é a aceleração gravitacional [L.T-2];
f, é o fator de atrito;
V, é a velocidade do fluido [L.T-1];
D, é o diâmetro nominal [L];
H, é a carga piezométrica [L];
a, é a celeridade [L.T-1].

𝜀𝜀!"#$

$
% '
&

𝑃𝑃!"
= # "#$ %
𝑃𝑃!

∙ (𝜀𝜀!" ) (3)

O Método das Características (MOC) destaca-se
como o método mais utilizado para a modelagem $
% '
Em que,
"
&
do golpe de aríete. Para que esse método
seja𝑃𝑃es!
"#$
𝜀𝜀!
= # "#$ % ∙ (𝜀𝜀!" ), é a fração de vazio no passo de tempo k (antável, a condição de estabilidade de Courant-Frie𝑃𝑃!
terior) em
$ um trecho i;
drich-Lewy deve ser satisfeita (WYLIE et al., 1993).
% '
"
&
no passo de tempo k (anterior)
𝑃𝑃! , é a pressão
$
𝜀𝜀!"#$ = # em
% trecho
∙ (𝜀𝜀"!"i -) [ML
% ' -1T-2];
"#$um
&
𝑃𝑃!
𝑃𝑃
!
"
𝜀𝜀!"#$ ,=
∙ (𝜀𝜀!no
) passo de tempo k+1
é% $a#'fração
"#$ %de vazio
"
𝑃𝑃
&
!
𝑃𝑃! em um trecho
2 MATERIAIS E MÉTODOS
𝜀𝜀!"#$ = #(atual)
∙ (𝜀𝜀!" ) i;
"#$ %
𝑃𝑃! , é a pressão no passo de tempo k+1 (atual)
Este trabalho utilizará dois modelos para a realização
em
um trecho i - [ML-1T-2];
da modelagem computacional do golpe de aríete: o
$
%
'
& , é a Constante Anisotrópica ou Coeficiente PoModelo 1, composto apenas pelo MOC; e o Modelo 𝑃𝑃!"
"#$
𝜀𝜀! vari= # "#$ % litrópico.
∙ (𝜀𝜀!" )
2, utilizando o MOC, incluindo o fator de atrito
𝑃𝑃
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Entretanto, o valor de ԑo é uma incógnita do problema, que deve ser definido inicialmente para a modelagem do golpe de aríete. Nisso, serão arbitrados três valores de ԑo para cada teste, em torno de
0,0001, conforme proposto por Chaudhry (2014).

tais de Soares et al. (2015) (Casos 1 e 2) e Chau-

Para a verificação dos modelos propostos neste
trabalho, utilizaram-se os resultados experimen-

será modelado por meio do fechamento de uma

dhry et al. (1990) (Caso 3), ambos com tubulação
na posição horizontal, em um sistema Reservatório-Tubulação-Válvula (Tabela 01). O transitório

válvula a jusante do sistema.

Tabela 1 - Dados dos casos experimentais, 1 e 2 referem-se a Soares et al. (2015) e 3 a Chaudhry et al. (1990).
ID.
1
2
3

Carga no
Reservató-rio à
Montante (m)
46.00
46.00
18.46

Velocidade Inicial
(m/s)

Comprimento da
Tubulação (m)

Diâmetro da
Tubulação (m)

Espessura da
Tubulação (m)

Celeridade da
Onda (m/s)

0.424
0.497
2.420

15.22
15.22
30.6

0.020
0.020
0.026

0.001
0.001
0.001

1255
1255
715

A análise dos resultados dos modelos supracitados será realizada por meio dos indicadores estatísticos: Erro Relativo (ER), Erro Quadrático Médio (EQM) e Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE),
de acordo com os trabalhos de Martins et al.
(2014) e Saemi et al. (2018). Com esses indicadores, será verificada, em relação aos resultados
experimentais de cada teste, a acurácia entre
Modelos 1 e 2 e entre os ԑo que serão arbitrados
para o teste do Modelo 2.

(SOARES, 2015; FERREIRA et al., 2015; BERGANT

Os três casos experimentais foram simulados
utilizando os Modelos 1 e 2 implementados no
módulo UFC7, que consiste em um programa de
modelagem computacional ao Golpe de Aríete,
do Sistema UFC, desenvolvido pelo Laboratório
de Hidráulica Computacional (LAHC) do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental
(DEHA), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

vidamente simulado, plotando-se os gráficos de

et al., 2017 e KJERRUMGAARD, 2018) unificaram
modelos com suas devidas adequações ao sistema hidráulico simulado.
Os Modelos 1 e 2 foram submetidos a simulações
de diferentes diâmetros, vazões e cargas hidráulicas, arbitrando-se três valores de frações de vazios iniciais, buscando-se o mais adequado para
cada caso experimental. O golpe de aríete foi devariação de carga na seção computacional que
representa a válvula de fechamento a jusante do
sistema hidráulico para cada caso.
A variação de carga na seção computacional da
válvula de fechamento foi normalizada em todas
as simulações, com a finalidade de simplificar a
análise dos resultados. Com isso, no eixo das ordenadas, utilizou-se a carga de pressão na seção

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para compreender melhor o fenômeno, é fundamental a utilização de métodos complementares
ao modelo elástico clássico, e com isso autores
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atual (Hi+1), a carga hidráulica inicial do trecho
(Ho) e a equação de Joukowski (aV/g). No eixo das
abscissas utilizou-se o tempo computacional na
seção e o tempo de viagem da onda (2L/a).
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3.1 Caso 1 - Experimento Soares (2015)

resulta em variações de carga fora de fase em
relação aos dados obtidos no Caso 1. Por outro
lado, o Modelo 2 mostrou um melhor ajuste aos
dados observados, tanto em relação aos picos de
carga como na fase entre os resultados, revelando uma melhor aproximação devido à nova consideração da fração de vazios.

Na Fig. 1, o Modelo 1 reproduz bem o primeiro
pico de carga hidráulica, porém ao longo do tempo não há uma atenuação desses picos em relação aos dados experimentais. Também se percebe que esse modelo, que utiliza apenas o MOC,

Experimento Soares (2015)
Modelo 1
Modelo 2

Variação de Carga na Válvula
Carga [ (Hi+1 - Ho)/(a·V/g) ]

1.2
0.9
0.6
0.3
0
-0.3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

-0.6
-0.9
-1.2

Tempo [ t/(2·L/a) ]

Figura 1 - Variação da Carga na Válvula do 1º Caso (Experimental, Modelo 1 e Modelo 2).

Por meio da análise do Erro Relativo (ER), o Modelo 2 apresentou uma menor porcentagem de
erros com uma média de 10,14%, enquanto o
Modelo 1 obteve uma média de 90,93% (Fig.
2). Nos indicadores do Erro Quadrático Médio

(EQM) e do Coeficiente Nash-Sutcliffe (NSE),
o Modelo 2 apresentou resultados mais relevantes, pois o EQM foi menor e o NSE se aproximou mais do valor 1, entre os dois modelos
(Tabela 2).

Erro Relativo da Variação de Carga na Válvula

Modelo 1

Porcentagem do Erro (%)

525%

Modelo 2

450%
375%
300%
225%
150%
75%
0%
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Tempo (s)

Figura 2 - Comparações do Erro Relativo do 1º Caso (Modelo 1 e Modelo 2).
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go quando se aumenta a quantidade de vazios

Tabela 2 - EQM e NSE do 1º Caso (Modelo 1 e Modelo 2).
Método
Modelo 1
Modelo 2

EQM
19.614
4.337

(Fig. 3), porém os picos apresentaram valores de

NSE
0.724
0.987

carga mais baixos. Analisando os indicadores de
ER (Fig. 4), EQM e NSE (Tabela 3), constata-se que
o valor ԑo = 0,00001 resulta em valores de carga

Também se pode constatar que o fenômeno
transiente permanece por um período mais lon-

mais próximos aos dados experimentais.

Variação de Carga na Válvula

e = 0.0001
e = 0.00001

Carga [ (Hi+1 - Ho)/(a·V/g) ]

1.2

e = 0.000001

0.9

Experimento Soares (2015)

0.6
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0
-0.3

0
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6

9
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21

24

27
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33
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39

42

-0.6
-0.9
-1.2

Tempo [ t/(2·L/a) ]

Figura 3 - Variação da Carga na Válvula do 1º Caso (e = 0,0001, e = 0,00001, e = 0,000001).

Erro Relativo da Variação de Carga na Válvula

e = 0.0001
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Figura 4 - Comparações do Erro Relativo do 1º Caso (e = 0,0001, e = 0,00001, e = 0,000001).

Tabela 3 - EQM e NSE do 1º Caso (e = 0,0001,
e = 0,00001, e = 0,000001)
Fração de Vazio
Inicial
e = 0.0001
e = 0.00001
e = 0.000001
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EQM

NSE

34.876
4.337
14.109

0.129
0.987
0.857

3.2 2° Caso - Experimento Soares (2015)
Nessa simulação ocorreu a separação de coluna líquida devido a um acréscimo na velocidade inicial do fluido (Tabela 1). Apesar disso, não
houve um aumento de carga no segundo pico
de pressão como descrito por Soares (2015);
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no entanto, o modelo 2 apresentou uma atenuação considerável dos picos de pressão (Fig.
5). Na Fig. 6, percebe-se uma descrição mais

ajustada dos dados observados no Modelo 2
(Tabela 4), porém a precisão foi menor em relação ao Caso 1.

Variação de Carga na Válvula

Experimento Soares (2015)
Modelo 1
Modelo 2

Carga [ (Hi+1 - Ho)/(a·V/g) ]

1.6
1.2
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0
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-1.2

Tempo [ t/(2·L/a) ]

Figura 5 - Variação da Carga na Válvula do 2º Caso (Experimental, Modelo 1 e Modelo 2).

Erro Relativo da Variação de Carga na Válvula
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Figura 6 - Comparações do Erro Relativo do 2º Caso (Modelo 1 e Modelo 2).

Tabela 4 - EQM e NSE do 2º Caso (Modelo 1 e Modelo 2).
Método
Modelo 1
Modelo 2

EQM
45.235
17.349

NSE
-0.412
0.792

As Fig. 7 e 8 e a Tabela 5 mostram que o valor ԑo=
0,000017 apresenta uma descrição mais ajustada
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dos dados modelados em relação ao observado.
Isso é refletido pela correlação entre a pressão e a
fração de vazio próximas à válvula. As oscilações
observadas nos segundo e terceiro picos de carga
experimentais podem estar ligadas à vibração da
válvula e à propagação de ondas no tubo a jusante,
o que não foi levado em consideração no Modelo 2.
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Variação de Carga na Válvula
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Figura 7 - Variação da Carga na Válvula do 2º Caso (e = 0,00017, e = 0,000017, e = 0,0000017).
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Figura 8 - Comparações do Erro Relativo do 2º Caso (e = 0,00017, e = 0,000017, e = 0,0000017).

Tabela 5 - EQM e NSE do 2º Caso (e = 0,00017,
e = 0,000017, e = 0,0000017)
Fração de Vazio
Inicial
e = 0.00017
e = 0.000017
e = 0.0000017

EQM

NSE

37.106
17.349
33.980

0.048
0.792
0.201

3.3 3º Caso - Experimento Chaudhry (1990)
O Caso 3 é caracterizado por um fluxo com
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bolhas de ar, pois Chaudhry (1990), ao realizar
o experimento, injetou ar a montante da tubulação do sistema. Nesse contexto, o Modelo 2
apresentou um comportamento diferente dos
casos anteriores. Não houve a atenuação dos
picos de carga de hidráulica ao longo do Regime
Transiente. No entanto, os picos gerados pelo
Modelo 2 mantiveram a fase em relação aos dados observados (Fig. 9).
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Carga [ (Hi+1 - Ho)/(a·V/g) ]
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Figura 9 - Variação da Carga na Válvula do 3º Caso (Experimental, Modelo 1 e Modelo 2).

Apesar da injeção de bolhas de ar, não ocorreu
separação de coluna devido ao fechamento não
instantâneo da válvula a jusante. Conforme a Fig.
10 e a Tabela 6, apesar da não atenuação dos
picos de carga hidráulica, os indicadores ainda
retornaram os valores do Modelo 2 melhores em
relação ao do Modelo 1. O Modelo 1 apresentou

erro relativo médio de 23,52%, enquanto o Modelo 2 resultou em uma média de 9,76%.
Tabela 6 - EQM e NSE do 3º Caso (Modelo 1 e Modelo 2).
Método
Modelo 1
Modelo 2

Erro Relativo da Variação de Carga na Válvula
Porcentagem do Erro (%)

105%

EQM
5.742
2.440

NSE
0.659
0.938

Modelo 1
Modelo 2

90%
75%
60%
45%
30%
15%
0%
0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

Tempo (s)

Figura 10 - Comparações do Erro Relativo do 3º Caso (Modelo 1 e Modelo 2).

De acordo com as Fig. 11 e 12 e a Tabela 7, o valor de ԑo = 0,0018 apresentou resultados mais ajustados
aos observados.
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Figura 11 - Variação da Carga na Válvula do 3º Caso (e = 0,018, e = 0,0018, e = 0,00018).
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Figura 12 - Comparações do Erro Relativo do 3º Caso (e = 0,018, e = 0,0018, e = 0,00018).

Tabela 7 - EQM e NSE do 3º Caso (e = 0,018,
e = 0,0018, e = 0,00018)
Fração de Vazio
Inicial
e = 0.018
e = 0.0018
e = 0.00018

EQM

NSE

5.518
2.440
5.325

0.685
0.938
0.707

4 CONCLUSÕES
Com base nos resultados apresentados, o Modelo
2, que utiliza o Método das Características (MOC)
e a inclusão do fator de atrito variável e do modelo DGCM com celeridade variável modificado,
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retornou valores mais próximos dos dados observados dos experimentos. Isso é caracterizado pela
atenuação dos picos de carga hidráulica e a consideração do fluxo bifásico ao longo do Regime
Transiente induzido pelo fechamento da válvula a
jusante dos casos simulados neste trabalho.
Entretanto, para o funcionamento do Modelo 2,
é necessário arbitrar valores de fração de vazio
inicial, ԑo, no qual pode-se perceber uma sensibilidade na variação desses adimensionais. Os valores de ԑo podem ser ainda mais refinados dentro do modelo para obter indicadores melhores
do que os apresentados neste trabalho. Nesse
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contexto, o intuito neste estudo foi o de mostrar
a acurácia do novo modelo proposto, com o auxílio dos indicadores estatísticos ER, EQM e NSE.
Portanto, o Modelo 2 expõe a necessidade da
união de métodos complementares ao modelo
elástico padrão ou a utilização de novos métodos. Vale ressaltar que, com a consideração do
fluxo bifásico em conjunto com o fator de atrito
e celeridade variável adicionado a uma fração de
vazio, obtiveram-se resultados com precisões de
até 0.987, segundo o indicador NSE.
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