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Resumo
Poluentes orgânicos foram identificados em diferentes matrizes ambientais: água, sedimento e organismos de nível trófico secundário. A identificação ocorreu em nove sites ao longo de três zonas, durante os
meses de dezembro de 2017 e junho de 2018 em dois períodos amostrais, respectivamente estiagem e
chuvoso. A área de estudo foi o Estuário do Rio Mamanguape, localizado no bioma Floresta Atlântica no
estado da Paraíba-Brasil, a qual faz parte de uma Área de Preservação Permanente. Foram identificados 62
poluentes nas matrizes ambientais durante os dois períodos amostrais. As substâncias identificadas são
utilizadas para diversos fins, como: Agentes de produtos industriais 53%, Fármacos 24%, Agrotóxicos 16%
e Produtos de cuidado pessoal 6%. Durante os dois períodos houve diferença significativa da ocorrência
dos poluentes orgânicos, com α< 0,05 para a água e o sedimento, sendo o período de estiagem o com maior
diversidade de poluentes. No entanto, o mesmo comportamento não foi encontrado para os organismos
de nível trófico secundário.
Palavras-chave: Nível trófico. Poluentes emergentes. Cromatografia gasosa. Sedimento. Água.
Abstract
Organics pollutants were identified in different patterns: water, sediments and toxic organisms from secondary trophic level. The identification happened during two sample periods, rainy and drought respectively, from December
2017 to June of 2018, in nine lands over three zone during those months. The studied area was the estuary from the
Mamanguape river, which is part of a preserved area in the Atlantic Forest, a biome in the state of Paraíba-Brazil.
During two sample periods, 62 pollutants were identified in those environmental matrix. The identified substances
are used to different purposes, like: industrial product agents at about 53%, some 24% drugs, pesticides 16% and
personal hygiene 6%. There were some significant differences during those two periods of time, the organic pollutants
occurrence with a<0,05 for the water and sediment; the study identified that drought time presented the highest level
of pollutants. However, the same behaviour wasn't found for the trophic secondary level from the organisms.
Keywords: Trophic level. Emerging pollutants. Gas chromatography. Sediment. water.
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1 INTRODUÇÃO
Os poluentes orgânicos, também classificados
como poluentes emergentes, consistem em um
grupo de substâncias produzidas por meio de
ações antrópicas. Esses poluentes são substâncias
que geralmente não estão incluídas em programas
regulares de monitoramento ambiental. No entanto, eles são causadores de efeitos adversos nos
ecossistemas, quando bioacumulados em animais,
causando toxicidade e podendo agir como desreguladores do sistema endócrino (LÓPEZ-DOVAL et
al., 2016). Essas substâncias estão cada vez mais
presentes no meio ambiente, sendo amplamente
encontradas em diversos corpos aquáticos a exemplo dos estuários (HERMABESSIERE et al., 2017;
ABBASSY, 2018). Esses ecossistemas agem como
verdadeiros sumidouros, pois podem receber várias
fontes de contaminação, sendo o destino final de
muitas substâncias de origem antropogênica.
Essas substâncias incluem fármacos, esteroides, produtos de cuidado pessoal, antissépticos,
retardantes de chama, aditivos, agentes industriais, surfactantes e agrotóxicos (VERLICCHI et
al., 2010; LAHCEN E AMINE, 2018; LODEIRO et
al., 2018; GRIFFERO et al., 2019). Muitas dessas
substâncias, quando são dispostas no meio ambiente, podem ser biotransformadas, transformando-se em metabolitos mais tóxicos do que
as substâncias originais (GIACOMAZZI E COCHET,
2004; MANZANOS, 2015).
Esses poluentes podem ser lançados nos corpos
aquáticos por várias fontes de poluição, podendo
ser pontuais ou difusas, e isso dificulta a identificação exata de qual dessas fontes é responsável
pela contaminação de um corpo hídrico. Quando em contato com a biota aquática, esses poluentes podem causar efeitos adversos à medida
que são assimilados pelos organismos, seja por
via alimentar ou por contato direto com a água.
Nos últimos anos, elas têm sido encontradas em
diferentes matrizes ambientais, a exemplo da
água (ZHANG et al., 2018), sedimento (YANG et
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 06-19 | Abr a Jun, 2022

al., 2012), bivalves (SANTANA et al., 2018), peixes
(RIZZO et al., 2017); e crustáceos (DSIKOWITZKY
et al., 2015) em várias localidades do mundo.
Geralmente, essas substâncias são identificadas
a partir de estudos de monitoramento ambiental.
Entretanto, alguns lugares do mundo, como os
estuários localizados na América do Sul (BARLETTA et al., 2019) e na África (RIMAYI et al., 2018),
apresentam escassas informações sobre a presença de poluentes emergentes, sendo até inexistentes para algumas regiões. O presente trabalho
foi desenvolvido em um estuário tropical, o estuário do Rio Mamanguape, localizado no Brasil, o
qual faz parte de uma área de Proteção Ambiental
(APA). A APA foi criada com o intuito de proteger
os habitats naturais de preservação de espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção, assim como
o peixe-boi (Trichechus manatus). Essa espécie encontra-se extinta em várias localidades, sendo a
má qualidade das águas onde os animais habitavam a principal causadora de sua extinção.
De acordo com a Agência Nacional das Águas
(2001), o estuário do rio Mamanguape faz parte
de uma bacia hidrográfica, a bacia do Rio Mamanguape, abrangendo 42 municípios. O estuário estudado apresenta uma diversificação de atividades
desenvolvidas pela população local, como atividades extrativistas que utilizam a pesca de peixes, bivalves e crustáceos como fonte de alimento e renda
para população local, além de ser utilizado como
ambiente de lazer para muitos turistas. A principal
atividade agrícola nas terras da APA e entorno é o
plantio de cana-de-açúcar, ocupando 27% da área
total do município de Mamanguape.
Em razão de não existirem informações, na literatura, sobre a contaminação por poluentes
emergentes no estuário do Rio Mamanguape, o
presente estudo teve como objetivo a identificação dos poluentes orgânicos presentes em diferentes matrizes ambientais (água, sedimento e
organismos do nível trófico secundário).
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2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O estudo foi realizado no estuário do rio Mamanguape, localizado na costa do estado da Paraíba,
Brasil, no bioma Floresta atlântica sob coordenadas 6°43’02” S e 35°67’ 46” W (Fig. 1), em dois
períodos sazonais, estiagem com a média de
10,9 mm, no período de estiagem e para o período chuvoso com a média de 73, 8 mm de precipitação (AESA 2018). O período de estiagem
compreendeu o mês de dezembro de 2017, e o
chuvoso, o mês de junho de 2018. Essa região estuarina compreende uma área de 690 ha, a qual
está cercada por vegetação do tipo mangue em
todo o entorno do canal principal (FALKENBERG
et al., 2019). Nela está inserida a maior área de

mangue do estado da Paraíba. No entanto, a sua
vegetação vem sendo retirada ao longo dos anos
para o cultivo de monoculturas, a exemplo da
cana-de-açúcar, que abrange 24% da área do
município de Mamanguape. O rio Mamanguape
nasce em Lagoa Salgada, que consiste em uma
lagoa temporária, situada a mais de 500 metros
de altitude, no Planalto da Borborema, na divisa
dos Municípios de Pocinhos, Areial e Montadas.
O Rio desce a Serra da Borborema até chegar a
Alagoa Grande. A montante, o rio é temporário,
mesmo recebendo águas de alguns riachos perenes dessa região, tornando-se perene apenas em
seu médio curso. No fim de seu curso, o Mamanguape deságua numa foz do tipo funil entre os
municípios de Rio Tinto e Marcação.

Figura 1 - Localização geográfica da área de estudo, estuário do Rio Mamanguape, Paraíba/Brasil com locais de amostragem
caracterizados em zonas. A zona I corresponde aos Sites 1, 2 e 3; a Zona II aos sites 4, 5 e 6 e a Zona III aos sites 7, 8 e 9.
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2.2 Coleta e preparação das amostras para
análise de poluentes orgânicos

flexuosa, Crassostrearhizophorae, Litopenaeus

As coletas das amostras de água foram realizadas ao longo de três zonas em nove sites da
montante (rio) até a jusante (mar) do estuário.
Em cada site foram recolhidas amostras de um
litro de água em duplicada tanto para o período de estiagem como para o período chuvoso.
Em cada área, a água para identificação dos
poluentes orgânicos foi coletada de acordo
com “Standart Methods for the Examination of
Water and Wasterwater” (APHA, 2012). As coletas foram realizadas em garrafas tipo âmbar,
previamente identificadas e limpas em soluções
de metanol, seguida com enxágue com água
destilada e posteriormente com água ultrapura.
As amostras foram coletadas contra a corrente
a 30 cm de profundidade. Para o momento das
análises, as amostras foram filtradas a vácuo
em membrana de 0,45 μm e submetidas ao processo de extração em fase sólida (Solid Phase
Extraction, SPE).

cadeia alimentar, fazem parte do nível trófico

As coletas das amostras de sedimento foram
realizadas em dois períodos amostrais (estiagem e chuvoso). Elas ocorreram em nove sites distribuídos em três zonas, na zona I (sites
1,2,3), zona II (sites 4,5,6) e zona III (sites 7,8,9)
(Fig. 1) próximo às margens do estuário de 0-10
cm de profundidade utilizando um coletor simplificado (Core). Em cada ponto, foram coletadas cinco amostras simples, compondo 1 kg de
amostra composta. Em laboratório, as amostras
eram colocadas para secar em temperatura
ambiente. Depois disso, das amostras secas foram retiradas duas partes compondo 100 g, das
quais seguirão para maceração. Por fim, foram
retirados 15g de cada amostra, os quais foram
submetidos a extração dos analitos. As coletas
e acondicionamentos de sedimento foram realizadas de acordo com US EPA (2001).
As espécies escolhidas para a amostragem em
nível trófico secundário foram: Anomalocardia
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 06-19 | Abr a Jun, 2022

schmittie Mugil curema; esses organismos, na
secundário. Os organismos foram adquiridos
por meio dos pescadores locais, no mesmo dia
das coletas de água e sedimento. Foram utilizados 3000 unidades de A. flexuosa, 100 unidades
de C. rhizophorae, 1 kg de L. schmitti e 4 unidades de M. curema para o período de estiagem,
e os mesmos procedimentos foram realizados
para o período chuvoso. No campo, todas as
amostras foram armazenadas em caixas térmicas a 4°C, e no laboratório foram submetidas a
-20°C de refrigeração.

2.3 Técnica pré-cromatográfica para água,
sedimento e nível trófico secundário
A técnica pré-cromatográfica utilizada para extração dos analitos de interesse foi a Extração
em Fase sólida, também conhecida como SPE.
Na extração das amostras de água foi utilizada
uma Bomba de vácuo modelo SA55JXHTP-4698
CAT, um "Vacuun Manifold" para a extração dos
analitos por meio de cartuchos SPE (C18) da
marca VertiPakTM de 500 mg/6mL, tamanho de
partícula de 50 µm e tamanho de poro de 60 Å.
Os cartuchos previamente, foram acondicionados com a passagem de 10 ml de metanol grau
HPLC, seguido de passagem de 10 ml de Água
deionizada e purificada por sistema Milli-Q.
Esse condicionamento foi realizado com vazão
de 5ml/min. Após condicionamento dos cartuchos, ocorreu a passagem das amostras de água
com uma vazão de 2m/min. Ao término da passagem das amostras, os cartuchos foram armazenados a -20°C até o momento da eluição dos
analitos. Após a eluição, o extrato foi recolhido
em vidros âmbar de 10 ml, e posteriormente
analisado por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massa CG/EM.
9
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O processo para extração dos analitos foi baseado no método QuEChERS (ANASTASSIADES
et al. 2003) e (LEHOTAY et al, 2007). Os reagentes utilizados foram adquiridos da Agilent (Part
Number 5982-5122). O extrato foi submetido à
agitação em vórtex seguido de centrifugação a
2777,3 g. Ao final desse processo foi retirado 1
ml do sobrenadante e colocado em tubos de Vail
para ser analisado por CG/EM.

2.4 Procedimento analítico
Para cada conjunto de amostras foi realizado
um branco com as mesmas condições de todos
os processos analíticos em condições idênticas
para todas as amostras. As análises se sucederam em triplicatas para a identificação dos
poluentes orgânicos e foram identificadas por
meio de Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (CG/EM). As análises
foram realizadas em um Cromatógrafo Gasoso
(GC) (Thermo Scientific, TRACE 1300) acoplado a um Espectrômetro de Massas (MS) com
analisador quadrupolos (Thermo Scientific ISQ-QD). A separação cromatográfica foi realizada com a coluna HP-5MS de sílica fundida, (30
m×0,25 mm×0,25 μm) da Varian Technlogies
(EZ- Guard columns). A temperatura da coluna foi programada em um tempo de retenção
de 45 min, usando rampas de 65°C com um
equilibrio inicial de tempo de 2 min, 20°C/min
até 180°C, e de 5°C/min até 280°C por 20 min.
O gás de arraste utilizado foi o gás Hélio, com
99,99997% de pureza, com um fluxo constante
de 1 ml∙min-1. A temperatura da porta do injetor
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foi ajustada a 250°C e ambos os recursos dos
íons e a linha de transferência foram ajustados
a 280°C. O volume injetado de amostra foi de
1 μl no modo splitless. A detecção foi realizada
por um detector seletivo de massas equipado
com uma fonte de impacto de elétrons a 70 V.
A separação em CG foi alcançada pela avaliação de direferentes rangers de temperatura e
condições de injeção usando o modo full-scan.
A faixa de varredura de m/z foi de 50-500 com
um tempo de corte do solvente igual a 5 min.
Os espectros de massa foram comparados com
os compostos de referência da biblioteca NIST,
a similaridade adotada para a seleção dos poluentes foi a partir de 50%.

3 RESULTADOS
3.1 Poluentes orgânicos identificados em água,
sedimento e nível trófico secundário
Nas matrizes ambientais estudadas (água, sedimento e nível trófico secundário) foram encontrados 62 tipos de substâncias. Por meio
das análises realizadas, foram identificados
uma diversidade de poluentes orgânicos nas
matrizes ambientais estudadas. Esses poluentes foram separados em grupos de acordo com
as suas respectivas formas de uso. Para tanto,
eles foram classificados em produtos de agentes industriais (APIs), fármacos, agrotóxicos e
produtos para uso pessoal (PCP). Desta forma,
53,23% corresponderam aos APIs, 24,19% aos
fármacos, 16,13% aos agrotóxicos e 6,45% aos
PCP (Fig. 2).
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Figura 2 - Classificação dos poluentes orgânicos de acordo a sua aplicação

3.2 Distribuição dos poluentes orgânicos em
água, sedimento e nível trófico secundário.
Para todas as matrizes estudadas, o grupo de
API obteve os maiores valores percentuais, tendo a espécie A. flexuosa como a de maior número
desses poluentes com 16,13% no período de estiagem e 20,97% no período chuvoso (Fig. 3). Os
fármacos formaram o segundo grupo com maiores percentuais nas matrizes de estudo, tendo
também a espécie A. flexuosa como destaque,

com 14,51% no período de estiagem. Os agrotóxicos foram o terceiro grupo com maior representatividade, tendo o maior percentual para a
espécie C. rhizophorae com 6,45%, no período de
estiagem. O PCP foi último grupo de poluentes
identificados; surgindo com menor representatividade entre as matrizes estudadas, o M. curema
foi a espécie que apresentou um maior número
de PCPs, com 3,2% tanto para o período de estiagem como para o chuvoso.

Figura 3 - Distribuição dos Poluentes orgânicos identificados em diferentes matrizes ambientais (água, sedimento e
nível trófico secundário) de acordo com as suas formas de uso durante o período de estiagem a e chuvoso b.
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 06-19 | Abr a Jun, 2022
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A matriz ambiental com maior representativida-

nificativa para os organismos de cadeia trófica
secundária (Fig. 3).

de em número de poluentes acumulados no período de estiagem correspondeu a A. flexuosa ≥

A matriz ambiental com maior número de poluentes em comum foi o nível trófico secundário,
sendo o A. flexuosa e o M. curema os organismos
com um maior número de poluentes (Tabela 1).
Para os grupos dos poluentes classificados como
APIs, Fármacos e Agrotóxicos, foi possível observar alguns representantes em todas as matrizes
ambientais, como está exposto nos Cromatogramas da Fig. 4.

M. curema > sedimento > L. schmitti > C. rhizophorae > água. Enquanto no período chuvoso obteve-se M. curema > A. flexuosa > C. rhizophorae >
L. schmitti > água > sedimento. Aplicando o test
t, foi possível observar que houve diferença significativa para a água e o sedimento com α <
0,5 para os dois períodos amostrais (estiagem e
chuvoso). No entanto, não houve diferença sig-

Tabela 1 - Poluentes orgânicos identificados nas matrizes ambientais: água, sedimento e nível trófico secundário.
No estuário do Rio Mamanguape, PB/Brasil.
Poluentes
1 Dodecano
1-decanol
1-tetradeceno
2,4-di-tert-Butilfenol
2-Etil hexanol
2-Pentanamina, 2,4,4-trimetil2-Propanamina, 2-metil3-ciclohexeno-1-acetaldeído, α, 4-dimetilAcetato de hidrocortisona
Acetato de prednisolona
Ácido 9-Octadecenóico (Z) -, éster metílico
Ácido decanóico, éster metílico
Ácido giberélico
Ácido hexadecanóico, éster metílico
Ácido hexanodioico, éster de dioctilo
Ácido undecanóico, hidroxi-, lactona
Beclometasona
Benzofenona
Bisfenol
Digitoxin
Efedrina
Etanol, 2-butoxiEtisterona
Fenol
Floxuridina
Ftalano
Gamabufotalina
Hexadecano
N-heptadecanol-1
Nitrito sec-butílico
p-cloroanilina
Pregn-4-eno-3,20-diona, 11-hidroxi, (11α) Tetradecano
Tridecilamina

Água
E

+

C

Sedimento
E
C
+
+

A. flexuosa
E
C
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

C. rhizophorae
E
C
+
+
+

+
+

L. schmitti
E
C
+
+
+
+
+
+

M. curema
E
C
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

E - Período de Estiagem, C - Período Chuvoso , + Indica a presença do Poluente na matriz
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Figura 4 - (CG/EM) Cromatograma dos poluentes identificados em água, sedimento em nível trófico secundário em
dois períodos (estiagem e chuvoso). 2,6-Di-terc-butil-P-benzoquinona 1; Metaldeído 2; Benzaldeído 3; Fosfato de
tributila 4; Cloreto de fumaril 5; 2,4-di-tert-Butilfenol 6, Cloroetano 7; Ergolina 8; Prodiamina 9; Digitoxin 10;
Ácido 9-Octadecenóico (Z) -, Éster metílico 11.
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4 DISCUSSÃO
As análises de identificação das amostras de
água, sedimento e nível trófico secundário indicam a presença de poluentes orgânicos: fenólicos e derivados de benzeno, detergentes,
produtos para cuidados pessoais, benzoatos,
agrotóxicos, substâncias inflamáveis e resíduos
corrosivos. A matriz ambiental com maior diversidade de substâncias foi o nível trófico secundário, sendo o peixe M. curema a espécie com maior
número de poluentes. De acordo com a sazonalidade, foi possível observar que houve diferença
significativa da distribuição dos poluentes em
relação aos períodos (estiagem e chuvoso); tanto
para o sedimento como para a água, no período
de estiagem foi encontrada maior diversidade de
poluentes em relação ao período chuvoso. Entretanto, para o nível trófico secundário (organismos) não houve variação sazonal significativa
na distribuição dos poluentes. Esse acontecimento pode ser pode ser explicado pelo fator de
dispersão dos poluentes, os quais tendem a se
acumular em maior número no período de estiagem, por conta da sua forma de carreamento,
no meio ambiente (DELLAMATRICE E MONTEIRO,
2014; DRAZANA, 2017).

demonstra o trabalho de Rizzo et al. (2017), que
identificou a presença do 2,4-di-tert-Butilfenol
em peixes que habitavam uma área de reserva na
Italia. No entanto, o presente estudo indica que
essa substância foi encontrada em outras espécies, a exemplo de bivalves (A. flexuosa, da C.
rhizophorae) e do L. schmitti (Tabela 1, Fig. 4). O
Ácido 9-Octadecenóico (Z) - identificado em A.
flexuosa, da C. rhizophorae, L. Schmitti e M. curema (Tabela 1 e Fig. 4) também foi encontrado
em peixes em trabalhos realizados por Costanza
et al. (2012), quando os autores pesquisavam sobre Fator de bioacumulação de compostos produzidos pela indústria. A presença de APIs nas
matrizes ambientais estudadas, a exemplo dos
hidrocarbonetos, podem ser advinda da combustão incompleta de incêndios ou de destilados
do petróleo (Neff et al., 2005; López et al., 2019).
A maior parte da contaminação dos ambientes
costeiros ocorre devido à manipulação inadequada de hidrocarbonetos de origem petrogênica (Semads, 2001). Desta forma, os poluentes
do grupo APIs no estuário Mamanguape podem
ter advindo tanto da queima da cana-de-açúcar
como das atividades pesqueiras e turísticas que
são realizadas com auxílio de barcos movidos a
combustíveis fósseis, como também das vias de
drenagem, que compõem o estuário.

4.1 Agentes de produtos industriais (API)
presentes nas matrizes ambientais
Os APIs são considerados tóxicos para os organismos aquáticos (ECHA, 2019; US National Toxicology Progam, 2019, US National Library of medicine, 2019). Entretanto, além de tóxicos para
os organismos aquáticos, eles atuam como compostos de desregulação do sistema endócrino
(Calafat et al., 2016; Martínez et al., 2015; Webster et al., 2019). O 2,4-di-tert-Butilfenol não
se dissolve na água, tendendo a se mover para
os sedimentos úmidos; isso pode justificar a sua
presença em todas as matrizes ambientais, exceto na água. De acordo com a US EPA (2017), essa
substância tende a se acumular em peixes, como
14

4.2 Fármacos presentes nas
matrizes ambientais
Dentre os fármacos encontrados, o Acetato de
hidrocortisona, o Acetato de prednisolona e a
Beclometazona (Tabela 1) são corticosteroides.
Geralmente, esses poluentes estão presentes
em águas residuais, sendo considerados contaminantes e tóxicos aos ecossistemas aquáticos
(LETSINGER, 2018). Possuem ação de compostos de desregulação do sistema endócrino, de
acordo com o National Cancer Institute (NIH,
2019). As substâncias identificadas possuem as
mais variadas funções no organismo humano.
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Dentre elas, a Azitidina, que é um antibiótico
(YODA et al., 2011), a Metilanfetamina e Dextroanfetamina são fármacos que podem ser usados
como analgésicos ou para atividades recreativas
(Agency for Toxic Substances e Disease Registry,
ATSDR 2019). O Digitoxin é um fármaco cardíaco (BYLDA et al., 2015) lipossolúvel (NIH, 2019),
o qual foi encontrado no Sedimento em A. flexuosa, em L. schmitti e em M. curema (Tabela 1). A
Efedrina esteve presente em todos os organismos do nível trófico secundário (Tabela 1); é um
agente xenobiótico, considerado um contaminante ambiental e tóxico para crustáceos e peixes (ECHA, 2019). Essa substância foi encontrada
em trabalhos realizados por Gonzalez-Alonso
et al. (2017) em amostras de água ao Norte da
península da Antártida. A Etisterona e o Pregn-4-eno-3,20-diona, 11-hidroxi, (11α) – possuem atividades hormonais segundo a National
Library of Medicine (2019), sendo considerados
tóxicos para os organismos aquáticos. De acordo com Bila e Dezotti (2003), essas substâncias
são lançadas em corpos aquáticos pelo lançamento de efluentes. A Floxuridina identificada
em L. schimitii e M. curema é usada como agente
antineoplásico, segundo informações do Nacional Institute of Health (2019), estando presente,
principalmente, em efluentes hospitalares (Escudero-Onate et al., 2017).

4.3 Produtos para uso pessoal (PCP) presentes
nas matrizes ambientais
O Ácido undecanóico, hidroxi-, lactona esteve
presente em A. flexuosa, C. rhizophorae e M. curema (Tabela 1) durante o período chuvoso. Essa
substância é utilizada como aromatizante na fabricação de cosméticos, com a função de proporcionar a produtos como sabonetes e perfumes
uma fragrância floral, assim como o Ácido dodecanóico, 2-metil-. Entretanto, o Ácido dodecanóico, 2-metil- de acordo com o inventário da
ECHA (2019), é possivelmente tóxico para o meio
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 06-19 | Abr a Jun, 2022

ambiente aquático, além da suspeita de ser carcinogênico. Geralmente, esse tipo de susbtância
é encontrado em águas residuárias, de acordo
com Eriksson et al. (2003).
O Benzamida, N, N-dietil-4-metil- (DEET) e o
Ciclo-hexeno, 1-metil-4- (1-metiletilideno) –
foram identificados em M. curema nos dois períodos amostrais (estiagem e chuvoso); eles são
ingredientes utilizados na fabricação de repelentes de insetos (ATSDR, 2011). O DEET é o repelente mais utilizado em todo o mundo, tanto o
DEET como o Ciclo-hexeno, 1-metil-4- (1-metiletilideno) são considerados persistentes e prejudiciais à vida aquática, além de acumularem
em algumas espécies (ECHA, 2019). No entanto,
o DEET apresenta baixa bioacumulação (Weeks
et al., 2011), enquanto o Ciclo-hexeno, 1-metil-4- (1-metiletilideno) bioconcentra-se em
peixes (ECHA, 2019).

4.4 Agrotóxicos presentes nas
matrizes ambientais
Dentre os Agrotóxicos identificados nas matrizes ambientais deste estudo, a p-cloroanilina
foi classificada como fazendo parte desse grupo por ser um metabólito de vários agrotóxicos,
como o Monolinuron, o diflubenzuron e Diuron
(Dantzger, 2013; Hongsawat e Vangnai, 2011).
Por conta da importância toxicológica, a p-cloroanilina, com outras substâncias que contêm
aminas substituídas, foi incluída pela Comunidade Europeia na lista de poluentes que devem ser
monitorados em águas ambientais (COQUART E
HENNION, 1993). A presença da p-cloroanilina
nos organismos pode ter sido ocasionada pela
biotrasnformação ocorrida no organismo do animal, sendo ela um produto de degradação advindo de outras substâncias. Não é comum a presença dessa substância, naturalmente, no meio
ambiente, pois ela é advinda de alguns produtos
sintéticos, principalmente na fabricação de pes15
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ticidas a base de ureia (Kingdom e Organisation,
1998). A ureia, assim como a p-cloroanilina,
pode fazer parte dos mesmos poluentes, sendo
encontrados na natureza por conta da degradação desses compostos. O Metaldeído é um agrotóxico da classe dos mulucida, tendo em 2014
o seu uso proibido para aplicação agrícola pela
Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA). Kay e
Grayson (2014) também encontraram variações
sazonais na distribuição desse poluente ao analisar as águas do rio Ouse em Yorkshire, no Reino
Unido, sendo esse agrotóxico também encontrado em estudos realizados por Rimayi et al. (2018)
em águas estuarinas do Sul da África. Uma possível explicação para a presença de Metaldeído na
água pode ser devida a seu baixo peso molecular,
sendo a água a matriz ambiental onde ela é mais
encontrada (Rolph et al., 2019). Segundo a base
de dados do Ecotox da US EPA (2020), ele é tóxico
para crustáceos (Water flea e D. magna) e peixes
(Oncorhynchus mykiss irideus e Cyprinus carpio). O
agrotóxico Prodiamina é um herbicida que tem
por finalidade controlar as ervas daninhas (US
EPA 2014). Carpenter et al. (2016) encontraram
Preodiamina no sedimento de rios durante os períodos de chuva; o autor atribuiu o acontecimento ao escoamento superficial que ocorre durante esse período. De acordo com informações da
Anvisa, outra substância identificada foi o Ácido
Gibelico, aplicado no solo e na área foliar de culturas como a da cana-de-açúcar.

5 CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado, conclui-se que os
poluentes emergentes identificados são utilizados de maneira adversa por diferentes atividades
antrópicas. De acordo com as formas de uso, a
maioria dos poluentes encontrados foi classificada como agentes de produtos industriais, fármacos, agrotóxicos e produtos para uso pessoal.
Entretanto, o fato de esses poluentes estarem no
estuário do Rio Mamanguape não prediz quais
16

são as fontes poluidoras, pois existem várias formas de poluição ocorrendo no estuário. Essas
fontes são geradas a partir de atividades antrópicas que são desenvolvidas na área, como também pela influência da bacia hidrográfica do rio
Mamanguape e da entrada de substâncias que
são trazidas pela ação das marés.
No entanto, mesmo diante da dificuldade de
identificação das fontes poluidoras, é possível
considerar que o estuário está sendo impactado
por uma diversidade de substâncias de diferentes origens. Muitas das substâncias identificadas são tóxicas para os organismos aquáticos.
Os poluentes emergentes encontrados nos organismos são tóxicos para as espécies aquáticas, a exemplo da p-cloroanilina encontrada na
C. rhizophorae, A. flexuosa e M. curema. Essa substância é um subproduto de agrotóxicos, sendo
considerada mais tóxica do que os seus produtos
de origem.
O A. flexuosa e o M. curema foram as espécies que
apresentaram o maior número de poluentes, em
ambos os períodos amostrais. De modo geral, foram encontrados desde agrotóxicos, como mulucidas e herbicidas, na água e no sedimento a produtos como emulsificantes, surfactantes e fármacos.
Dos poluentes emergentes identificados nas matrizes de estudo, os agentes de produtos industriais foram predominantes, seguidos pelos fármacos, agrotóxicos e produtos para uso pessoal.
Em ordem crescente para as matrizes ambientais
estudadas, a que obteve uma maior representatividade em número de poluentes acumulados
no período de estiagem foi A. flexuosa ≥ M. curema > sedimento > L. schmitti > C. rhizophorae >
água, enquanto no período chuvoso obteve-se
M. curema > A. flexuosa > C. rhizophorae > L. schmitti > água > sedimento.
Diante do exposto, considera-se que o estuário
do Rio Mamanguape está sendo impactado por
atividades antrópicas, pois a maioria dos poRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 06-19 | Abr a Jun, 2022
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luentes identificados não deveria estar presente
no corpo hídrico, assim como nos organismos,
uma vez que essas substâncias estão presentes
em antioxidantes, fungicidas, estabilizadores
de UV e em produtos petrolíferos. A incorporação dos poluentes em M. curema, A. flexuosa,
C. rhizophorae e L. schmitti pode implicar em sérios danos aos humanos que se nutrem desses
organismos, além de influenciar negativamente
a sua qualidade sanitária.
Por fim, o estudo mostra que a legislação à qual
as APAs brasileiras estão sujeitas não é capaz de
preservar os recursos ambientais locais contra os
impactos negativos causados pelo desenvolvimento de diversas atividades antrópicas.
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Resumo
Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial de um biorreator de membrana (MBR) piloto para a remoção de agrotóxicos, de formas individual e aliada com o uso de carvão ativado em pó (CAP). A estabilidade
do MBR foi monitorada por meio dos parâmetros DQO, pH, SST e permeabilidade. A adição de agrotóxicos foi
programada para gerar concentrações de 20 µg.L-1 de 2,4-D, carbendazim e diuron e 1,5 µg.L-1 de atrazina no
biorreator. A remoção de agrotóxicos pelo MBR foi avaliada mediante quatro experimentos com variações de
TDH (20 e 25 h) e adição de 0,5 g.L-1 de CAP. O MBR demonstrou robustez e estabilidade ao manter a qualidade do permeado mesmo sob elevadas variações de DQO e teor de biomassa. Contudo, promoveu apenas uma
remoção parcial dos agrotóxicos estudados. O CAP otimizou a eficácia do sistema; no entanto, foi observada
uma perda gradual das eficiências com o tempo, o que destaca a necessidade de mais estudos acerca da duração e da confiabilidade deste material.
Palavras-chave: 2,4-D. Atrazina. Carbendazim. Diuron. Pesticidas.
Abstract
This study aimed to evaluate the potential of a pilot membrane bioreactor (MBR) for the removal of pesticides,
individually and allied with the use of powdered activated carbon (PAC). The stability of the MBR was monitored
by the parameters COD, pH, TSS and permeability. The addition of agrochemicals was programmed to generate
concentrations of 20 μg.L-1 of 2,4-D, carbendazim and diuron and 1.5 μg.L-1 of atrazine in the bioreactor. The removal of pesticides by MBR was evaluated by four experiments with variations of HDT (20 and 25 h) and addition of
0.5 g.L-1 of PAC. MBR demonstrated robustness and stability by maintaining permeate quality even under high COD
and biomass content. However, it promoted only a partial removal of the pesticides studied. The PAC optimized the
efficiency of the system; however, a gradual loss of efficiencies was observed over time, which highlights the need
for further studies on the duration and reliability of this material.
Keywords: 2,4-D. Atrazine. Carbendazim. Diuron. Pesticides.
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1 INTRODUÇÃO
A escassez de água é um problema que tem estado cada vez mais presente nas diversas regiões
do planeta. Contudo, o risco de racionamento de
água não é a única adversidade que a população
pode enfrentar. O crescimento das cidades e o
consequente adensamento populacional, aliados a novos hábitos de consumo e ao saneamento precário, têm contribuído para a presença, nas
águas superficiais e subterrâneas, de substâncias conhecidas como contaminantes emergentes (CEs), decorrentes das atividades humanas
(CANELA et al., 2014).
O termo “contaminante emergente” é abrangente e reúne uma variedade de compostos,
como fármacos, hormônios, aditivos industriais e
agrotóxicos, que podem causar efeitos adversos
à saúde do homem e dos animais uma vez que
alteram as funções dos sistemas endócrinos. Os
efeitos relacionados a esses poluentes envolvem
a quebra de ovos de aves, peixes e tartarugas,
problemas nos sistemas reprodutivos, alterações
no sistema imunitário de mamíferos marinhos,
endometriose e aumento da incidência de câncer de mama, testículo e próstata em humanos
(AHMED et al., 2017; AQUINO et al., 2013).
Dentre os CEs, um grupo que tem despertado
cada vez mais interesse na comunidade científica são os agrotóxicos, devido a seu uso intensivo nas lavouras em escala mundial (ESTRELA
et al., 2016). A preocupação no meio científico
com o poder nocivo desses compostos surgiu
logo após o início de sua utilização e, desde então, pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de minimizar ou reduzir sua quantidade no
ambiente (RUBIO et al., 2016). Balabanic et al.
(2010), Oliveira et al. (2017) e Ruel et al. (2011)
apontam diversas tecnologias que têm sido estudadas para este fim, dentre elas os biorreatores de membrana (MBRs).
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 20-33 | Abr a Jun, 2022

Essa tecnologia combina processos biológicos e
de membranas, principalmente de micro (MF) e
ultrafiltração (UF) (SUBTIL et al., 2019). Uma vez
que o tamanho efetivo dos poros é geralmente
inferior a 0,1 µm, esses sistemas produzem um
efluente de excelente qualidade e substancialmente desinfetado (incluindo a remoção total da
maioria das bactérias e parcial de vírus), enquadrando-se em padrões de reúso (ALKMIM et al.,
2015; SANTOS et al., 2011; SUBTIL et al., 2013).
A elevada contenção de sólidos suspensos,
mesmo em baixas temperaturas, e a rejeição de
compostos com alto peso molecular, promove
a maior degradação destes no MBR e evita que
sejam lançados junto ao efluente tratado. No
tocante ao tratamento de águas residuárias por
sistemas convencionais, os MBRs possuem vantagens como baixa área de ocupação, produção
reduzida de lodo e resistência às variações de
carga afluente (CHANG et al., 2011; GOMES et
al., 2015; MONSALVO et al., 2014).
Os mecanismos de remoção de agrotóxicos em
MBRs são fortemente influenciados por suas
estruturas moleculares, envolvendo fatores
como hidrofobicidade (logD) e a presença de
grupos receptores de elétrons (EWGs) ou doadores de elétrons (EDGs). EWGs anexados aos
anéis aromáticos tornam a estrutura molecular
mais estável e menos reativa, enquanto os EDGs
aumentam a probabilidade de esses anéis sofrerem transformações. Compostos com ambos os
grupos apresentam níveis variáveis de remoção
(MARTÍ-CALATAYUD et al., 2020).
Para compostos hidrofóbicos (logD > 3,2) a adsorção no lodo é o principal mecanismo de remoção nos MBRs e está associada à presença de
EWGs (biodegradação < 70%; adsorção > 50%)
e EDGs (biodegradação > 75%; adsorção < 20%)
na estrutura molecular. Em compostos com logD
< 3,2, a adsorção é mínima e a biodegradação é
o mecanismo de remoção dominante, cuja efi21
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ciência também está associada à existência de

2 METODOLOGIA

EWGs (biodegradação < 50%) e EDGs (biodegra-

2.1 Estrutura e operação do MBR piloto

dação > 70%) (MARTÍ-CALATAYUD et al., 2020;

O MBR piloto (Fig. 1) consistiu de um módulo de
ultrafiltração (siClaro FM622, Martin Membrane
Systems) com membranas à base de polietersulfona (PES), área superficial de 25 m² e geometria
do tipo placa plana, submergido em um tanque
biológico com volume útil de 4,7 m³ e preenchido com lodo ativado. O sistema contava com um
filtro de mangas para remoção de sólidos grosseiros (tratamento preliminar), capacidade de
tratamento de 7,5 m³·d-1 e foi instalado em uma
indústria de processamento de frutas situada no
Distrito Industrial de João Pessoa, Paraíba, onde
operava oito horas por dia.

WIJEKOON et al., 2013).
Diante disso, estudos apontam que, apesar de os
MBRs apresentarem potencial para o tratamento
biológico avançado de efluentes contendo agrotóxicos, uma remoção completa destes pode não
ser alcançada, tornando necessária a associação
dos MBRs com outras tecnologias de tratamento,
como a adsorção em carvão ativado (BALABANIC
et al., 2010; CHOUBERT et al., 2011; LÓPEZ et al.,
2010; RUEL et al., 2011).
O carvão ativado é um material carbonáceo poroso, que apresenta grupos funcionais com afinidade de adsorção para vários contaminantes.
Pode ser facilmente produzido com matériasprimas de baixo custo, como casca de coco, e é
obtido por meio de pirólise, com temperaturas
que variam de 400 a 1000°C, onde ocorre ativação física e química (RUBIO et al., 2016; SANTANA et al., 2017). Seu potencial para a remoção
de CEs, inclusive agrotóxicos, é relatado na literatura. Além disso, o uso combinado de carvão
ativado em pó (CAP) com MBRs pode diminuir o
fouling das membranas, o que aumenta a durabilidade das mesmas (AHMED et al., 2017; SIEGRIST e JOSS, 2012).
Neste seguimento, e baseado na premissa que
a eficácia da tecnologia MBR para a remoção
de CEs ainda é inconclusiva, este trabalho teve
como objetivo avaliar a remoção dos agrotóxicos
2,4-D, atrazina, carbendazim e diuron por meio
de um MBR piloto, de formas individual e combinada com a inserção de CAP no reator biológico, durante o tratamento de efluentes de uma
indústria de processamento de frutas.
22

No MBR, o módulo de membranas era mantido em
um compartimento separado e sob a aeração constante de um compressor de ar (com capacidade de
20 m³·h-1), cujo objetivo era assegurar condições
aeróbicas e minimizar a formação de incrustações.
O tanque biológico contava ainda com dois aeradores secundários, que eram acionados automaticamente na ocorrência de baixas concentrações de
oxigênio dissolvido (OD < 2 mg·L-1), em um regime
de aeração intermitente.
A unidade era alimentada com efluente da indústria de processamento de frutas (Tabela 1).
Para ajustar a relação C:N:P à 200:5:1, realizavase adição de ureia fertilizante (CH4N2O) e ácido
fosfórico P.A (H3PO4) no biorreator. Descargas de
lodo eram efetuadas a fim de manter a concentração de sólidos suspensos totais (SST) em torno de 15 g.L-1. Esse parâmetro foi adotado como
indicador do teor de biomassa no MBR após estudos preliminares realizados no mesmo, que revelaram proximidade entre seus valores e os de
sólidos suspensos voláteis (SSV).
Diversas informações, como pressão transmembrana (PTM), concentração de oxigênio dissolvido no lodo e vazões de entrada e saída, eram
coletadas automaticamente por meio de sondas
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 20-33 | Abr a Jun, 2022
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e continuamente gravadas em um computador
de registro de dados, que possibilitava o controle
online de todas as bombas e parte das válvulas
presentes no sistema.

20 h, respectivamente. O aumento da PTM

O fluxo de permeado e o tempo de detenção
hidráulica foram ajustados para 300 L·h-1 e

mento a cada 10 minutos de operação da bom-

foi usado como indicativo de fouling. Para reduzir os efeitos desse fenômeno, adotou-se a
filtração em ciclos, com 2 minutos de relaxaba de permeado.

Figura 1 - Representação esquemática do MBR piloto e da etapa preliminar de tratamento

Tabela 1 - Características físico-químicas do efluente bruto durante o período de estudo
Parâmetro
Demanda química de oxigênio (DQO)
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20)
Nitrogênio total
Fósforo total
Condutividade elétrica
pH

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

Mínimo
2630,10
1943,00
13,00
8,50
1,70
4,72

Máximo
6900,00
3904,00
37,67
28,50
3,12
5,99

Média
4313,95
3067,20
30,20
17,37
2,54
5,29

Desvio
709,87
603,44
6,57
5,32
0,32
0,19

2.2 Procedimento experimental

as prescrições do Standard Methods for the Exa-

O estudo teve duração total de 226 dias. O desempenho do MBR foi monitorado por meio de
análises de DQO, pH e SST, realizadas conforme

mination of Water and Wastewater (APHA; AWWA;
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WPCF, 2012). Além disso, com base nos dados de
vazão de permeado e PTM, foram determinados
23
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o fluxo permeado (Eq. 1) e a permeabilidade das
membranas (Eq. 2). As amostras foram coletadas
em três pontos distintos: antes do tratamento
preliminar (efluente bruto), no tanque biológico
(lodo) e na saída deste (permeado).
J = Q/A	

(1)

Onde J corresponde ao fluxo permeado (L.m-2·h-1),
Q à vazão de permeado (L.h-1) e A à área superficial
das membranas (m²).
J = L.PTM 

(2)

Onde J é o fluxo permeado (L.m-2·h-1), L é a permeabilidade das membranas (L·m-2·h-1·bar-1) e
PTM é a pressão transmembrana (bar).
Entre os dias 93 e 132 do estudo, foram efetuados
quatro experimentos com agrotóxicos (Tabela 2) a
fim de avaliar a capacidade do MBR para a remoção desses compostos, com e sem a introdução de
CAP no biorreator. Cada teste apresentou duração
de cinco dias e, durante os mesmos, a unidade se
manteve em operação por 24 horas diárias.

Tabela 2 - Experimentos com agrotóxicos realizados
no MBR piloto
Experimento
I
II
III
IV

TDH (h)
20
25
20
25

CAP (g·L-1)
0,5
0,5

2.3 Introdução e determinação de agrotóxicos
no MBR
A introdução de agrotóxicos no MBR ocorreu por
meio da inserção contínua de solução estoque
para gerar concentrações de 20 μg.L-1 de 2,4-D,
carbendazim e diuron e 1,5 μg·L-1 de atrazina no
efluente de alimentação. A solução era adicionada automaticamente, de forma proporcional à
vazão de entrada, medida por meio de um sensor.
Amostras foram coletadas para verificar a preci24

são desse procedimento. Antes da adição, todos
os agrotóxicos estudados se apresentaram em
concentrações inferiores a 0,12 µg·L-1 no efluente bruto.
Os agrotóxicos utilizados no estudo figuraram
nos boletins anuais dos 10 mais vendidos no
Brasil, entre os anos de 2009 e 2017, conforme dados do Ibama. Além disso, com o intuito
de evitar o lançamento dessas substâncias em
teores que pudessem comprometer a qualidade
da água para consumo humano, as concentrações empregadas foram inferiores às definidas
no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5,
de 28 de setembro de 2017, que dispõe dos padrões de potabilidade.
A extração em fase sólida (SPE) foi aplicada para
extrair os agrotóxicos das amostras, conforme a
metodologia de Donato et al. (2015) e mediante
o uso de cartuchos Oasis® HLB (60 mg). Os volumes de efluentes utilizados em cada extração foram de 20 mL para efluente de alimentação e 100
mL para permeado. Após a eluição das amostras,
os agrotóxicos foram quantificados por meio da
cromatografia líquida acoplada à espectrometria
de massas sequencial (LC-MS/MS).

2.4 Limpezas químicas das membranas
As limpezas químicas das membranas eram realizadas a cada 90 dias ou conforme necessidade,
estabelecida de acordo com a redução da permeabilidade. Durante esses processos, o módulo
de membranas era retirado do tanque biológico
e acondicionado em um recipiente separado,
no qual era submetido à ação de solução ácida (ácido cítrico, com pH entre 2,5-3,0 ou ácido fosfórico, pH 2), alcalina (hidróxido de sódio,
pH 10) e/ou oxidativa (hipoclorito de sódio,
400-1500 mg·L-1) por 2-3 horas para cada solução. Após a limpeza, o módulo retornava ao biorreator e a operação recomeçava.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Monitoramento do desempenho do MBR
A Fig. 2 ilustra as concentrações de DQO no
efluente bruto e no permeado do MBR, bem
como as eficiências de remoção durante o período de estudo. Conforme o gráfico, pode-se ob-

servar que a DQO do efluente bruto variou entre
2630-6900 mg.L-1 e o MBR apresentou uma remoção média de 99%, o que reforça o potencial
dessa tecnologia para a produção de efluente
com excelente qualidade, como apontado por
Alkmim et al. (2015), Santos et al. (2011) e Subtil
et al. (2013).

Figura 2 - Concentrações de DQO do efluente bruto e do permeado e eficiências de remoção

A Fig. 3 retrata as variabilidades dos parâmetros
pH, no efluente bruto e no permeado do MBR, e
concentração de SST (biomassa) no biorreator,
durante o período de estudo. Pode-se observar
que os valores de pH no permeado apresenta-

ram menores variações que no efluente bruto e
se mantiveram na média de 7,81±0,14. Por outro
lado, o teor de biomassa oscilou entre 9,0 e 26,9
g·L-1, mesmo com o controle do respectivo parâmetro para manter seu valor em torno de 15 g·L-1.

Figura 3 - Variabilidades dos parâmetros pH e concentração de SST no MBR
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 20-33 | Abr a Jun, 2022
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A partir dos dados de DQO, pH e SST obtidos durante o período de estudo, é possível constatar
a estabilidade e a robustez do MBR piloto que,
apesar das variações na DQO e no pH do efluente
bruto e na concentração de biomassa no tanque
biológico, apresentou desempenho constante no
tocante à remoção da carga orgânica.
Tais características foram notadas por Lu et al.
(2019), que avaliaram a performance de um MBR
piloto de bactérias fotossintetizantes, tratando
efluentes de cervejaria, durante 440 dias, sob diversas condições de carga de alimentação, tempe-

ratura e pH, onde o sistema operou de forma estável. Por outro lado, Di Fabio et al. (2013) variaram
parâmetros como adição de fontes externas de
carbono e redução do compartimento anóxico de
um MBR piloto, instalado em uma indústria petroquímica, e relataram que a qualidade do permeado foi mantida mesmo sob condições transitórias
repentinas e drásticas. Esses estudos corroboram a
robustez do MBR observada neste trabalho.
A Fig. 4 ilustra o comportamento da permeabilidade das membranas do MBR durante o tempo
de estudo.

Figura 4 - Variação da permeabilidade das membranas do MBR

Antes do início dessa pesquisa, o sistema estava
em operação por 90 dias, o que resultou na redução da permeabilidade de 400 L·h-1·m-2·bar-1
(valor de fábrica) para 154 L·h-1·m-2·bar-1, indicando a formação de incrustações. Por esse motivo, a primeira limpeza química foi realizada no
dia 4 deste estudo, com ácido cítrico e hidróxido
de sódio, onde a permeabilidade aumentou para
220 L·h-1·m-2·bar-1, não retornando ao seu valor
original de fábrica. Isso pode ter acontecido pela
formação de fouling irreversível ou ineficiência
dos agentes químicos utilizados.
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No dia 90 realizou-se uma nova limpeza química, de forma análoga à primeira. Porém, não
se observou recuperação da permeabilidade,
que continuou a decair. Por isso, substituiu-se
o hidróxido de sódio por hipoclorito de sódio a
400 mg.L-1 e foi efetuado um novo procedimento
de limpeza, no 101º dia, cujo resultado também
não foi satisfatório.
Comportamento semelhante foi notado no estudo de Fraga et al. (2017), que aplicaram um
MBR piloto no tratamento de efluentes de uma
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indústria de laticínios e realizaram limpezas químicas das membranas com hipoclorito de sódio a
750 mg.L-1 e ácido clorídrico em pH 3. Os autores relataram que a permeabilidade do sistema
reduziu gradualmente entre os intervalos de
limpezas e jamais retornou ao seu estado inicial,
apresentando valores cada vez menores devido
ao progresso das incrustações.
No atual estudo, foi necessário realizar mais um
procedimento de limpeza química, no dia 104,
com aumento da concentração de hipoclorito de sódio para 1500 mg.L-1 e adição de uma
etapa com ácido fosfórico. Esse procedimento
recuperou a permeabilidade das membranas de
90 para 253 L·h-1·m-2·bar-1, sendo eficiente para
a remoção das incrustações irreversíveis, resistentes à aeração.
Todavia, Da Costa et al. (2013) apontam que reagentes químicos podem interagir com o mate-

rial das membranas e provocar alterações nas
estruturas poliméricas das mesmas, durante os
eventos de limpeza. Esse fator, combinado ao
fouling irrecuperável, pode constituir os motivos pelos quais ocorre a deterioração das membranas e a permeabilidade não é recuperada ao
valor original.

3.2 Avaliação da remoção de agrotóxicos
A Tabela 3 traz os níveis iniciais médios de agrotóxicos durante os quatros experimentos realizados neste estudo. Pode-se observar que
as concentrações dosadas (20 μg·L-1 de 2,4-D,
carbendazim e diuron, e de 1,5 μg·L-1 de atrazina) não foram precisamente alcançadas.
Porém, o andamento desse estudo não foi prejudicado, sendo os valores presentes na Tabela 3 utilizados para os cálculos das eficiências de remoção.

Tabela 3 - Concentrações médias de agrotóxicos no efluente de alimentação do MBR
Experimento
I
II
III
IV

2,4-D
21,65 ± 0,20
21,70 ± 1,96
19,50 ± 1,30
17,85 ± 1,75

Concentração média na alimentação do MBR (μg·L-1)
Atrazina
Carbendazim
2,70 ± 0,26
10,18 ± 1,39
4,28 ± 1,05
18,78 ± 1,31
2,86 ± 0,09
18,00 ± 1,00
2,62 ± 0,68
18,75 ± 0,95

A Fig. 5 ilustra os experimentos I e II. No primeiro, com TDH = 20h, as concentrações de agrotóxicos no permeado começaram a estabilizar
somente após 50 horas de operação. Isso deve
ter acontecido em função da adaptação do MBR
e da biomassa aos novos compostos. Conforme
os resultados, o carbendazim demonstrou ser
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Diuron
18,40 ± 0,65
15,80 ± 2,60
15,05 ± 0,45
15,40 ± 1,00

biodegradável pelos microrganismos do MBR,
com uma eficiência média de remoção de 69%,
no tempo entre 50-98 horas. Por outro lado,
2,4-D, atrazina e diuron apresentaram baixos
níveis de remoção, com valores médios de 15,
19 e 39%, respectivamente, durante o mesmo
período de operação.
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Figura 5 - Concentrações de agrotóxicos no permeado do MBR durante os experimentos: (I) TDH = 20 h e (II) TDH = 25 h

No experimento II, com TDH = 25 h, as concentrações de agrotóxicos no permeado também
começaram a estabilizar somente depois de 50
horas de operação. Isso deve ter ocorrido devido à realização de limpezas químicas das membranas após o experimento I, o que fez com que
o sistema ficasse parado por duas semanas e
precisasse se adaptar novamente. Com base
nos resultados, pode-se constatar que o aumento do TDH elevou as remoções de 2,4-D,
atrazina, carbendazim e diuron, cujas eficiências médias foram de 19, 45, 72 e 42%, respectivamente, no período entre 50-98 horas de
operação. Todavia, de modo geral, as remoções
promovidas pelo MBR foram apenas parciais,
o que ressalta a necessidade da utilização de
outra tecnologia de tratamento para otimizar a
remoção de agrotóxicos.
Ghoshdastidar et al. (2012) avaliaram a remoção
de cinco pesticidas organoclorados por um MBR
de bancada e observaram que as concentrações
no permeado necessitaram de pelo menos dois
dias para estabilizarem, em virtude da adaptação
da biomassa. Isso condiz com os resultados do
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presente estudo, onde o tempo necessário para
estabilização das concentrações no permeado
foi de 50 horas. Apesar disso, as eficiências de
remoção obtidas, entre 15 e 72%, podem indicar
que uma adaptação completa dos microrganismos aos compostos estudados não foi alcançada
durante os 5 dias de cada experimento.
Os quatro agrotóxicos estudados possuem logD
< 3,2. Neste caso, o mecanismo de remoção dominante no MBR é a biodegradação. Com relação
ao 2,4-D, sua estrutura contém uma ligação éter
(que atua como EDG) com um anel aromático do
lado esquerdo contendo um átomo de cloro na
posição orto (que atua como EWG). A forte eletronegatividade desse cloro enfraquece a ligação
éter e favorece a biodegradação do 2,4-D no MBR
(GHOSHDASTIDAR; TONG, 2013). Diante disso,
González et al. (2006) e Ghoshdastidar e Tong
(2013) obtiveram, em MBRs piloto e de bancada,
respectivamente, eficiências médias entre 9399%, após 3-5 dias de aclimatação da biomassa.
Porém, no presente estudo, a máxima remoção de
2,4-D alcançada foi de 19%, em TDH de 25 h. Esse
resultado foi obtido após um período de 50 ho-
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ras, inferior aos dos trabalhos supracitados, o que
reforça a influência e a importância de maiores
tempos de adaptação dos microrganismos para a
remoção deste composto.
Com relação à atrazina, Wijekoon et al. (2013),
Phan et al. (2014) e Monsalvo et al. (2014), por
meio de MBRs de escala laboratorial, alcançaram
remoções médias inferiores a 36%, em TDHs entre 24-26 h e SST entre 5,0-10,4 g·L-1. No presente estudo, a remoção média de atrazina chegou
a 45% em TDH de 25 h. Tal eficiência, superior às
dos trabalhos mencionados, pode ter sido obtida
devido às maiores concentrações de biomassa do
experimento em questão (entre 9,0-19,4 g·L-1).
Apesar disso, a remoção ainda foi parcial, o que
pode ser atribuído ao fato de que a atrazina é hidrofílica e possui EWGs fortes em sua estrutura
molecular, o que dificulta sua biodegradação em
MBRs (PHAN et al., 2014).
O carbendazim possui em sua estrutura molecular um grupo carbamato ligado ao anel aromático, o que o torna menos estável quimicamente
(MARTÍ-CALATAYUD et al., 2020). Contudo, Singh
et al. (2016) apontam que poucas cepas microbianas são capazes de tolerar e degradar esse
agrotóxico. Assim, Santos et al. (2017) isolaram
bactérias Stenotrophomonas sp. e cultivaram em
meio sintético contendo carbendazim como única fonte de carbono, obtendo uma remoção máxima de 68,9% deste composto. De forma semelhante, Alvarado-Gutiérrez et al. (2017) isolaram
duas comunidades microbianas e alcançaram
eficiências de remoção de carbendazim de 90 e
95%. No presente estudo, foram obtidas no MBR,
em TDHs de 20 e 25 h, remoções médias de 69 e
72% deste composto, respectivamente. Tais valores condizem com os dos estudos supracitados
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e apontam para a existência de bactérias degradantes de carbendazim na biomassa do MBR.
No tocante ao diuron, Choubert et al. (2011) observaram uma remoção média de 46% em um
MBR piloto. Analogamente, Phan et al. (2015)
relataram eficiências médias de remoção de 28
e 98% para MBRs de escala piloto e real, respectivamente, onde a maior eficácia do MBR de
larga escala foi atribuída à melhor combinação
entre as zonas anóxicas e aeróbias do mesmo. O
diuron apresenta os dois tipos de grupos na sua
estrutura: EWG (cloro) e EDG (amida), que contribuem para a variação em sua faixa de remoção
(MARTÍ-CALATAYUD et al., 2020). Os trabalhos
supracitados corroboram os resultados obtidos
no presente estudo, onde foi alcançada uma remoção média de diuron de 42%, em TDH de 25 h.
Em se tratando de um MBR piloto, essa eficiência poderia, ainda, ser otimizada por meio de um
melhor controle sob as zonas anóxicas e aeróbias
do mesmo.
Os experimentos III e IV estão ilustrados na Fig.
6. No experimento III, com TDH = 20 h e adição
de 0,5 g·L-1 de CAP, as concentrações no permeado apresentaram estabilidade desde o início
da operação, o que pode ter ocorrido devido à
introdução contínua de agrotóxicos desde o experimento anterior. No entanto, começaram a
aumentar com 98 horas de operação, indicando
uma possível saturação do CAP. Por esse motivo,
as eficiências médias de remoção foram baseadas no período entre 26-74 horas. Comparado
ao experimento I, a inserção de CAP no MBR otimizou as remoções de 2,4-D, atrazina, carbendizam e diuron, que apresentaram valores médios
de 33, 30, 95 e 88%, respectivamente.

29

Lopes TSA, Sena RF, Athayde Junior GB

Figura 6 - Concentrações de agrotóxicos no permeado do MBR durante os experimentos:
(III) TDH = 20 h + 0,5 gCAP·L-1 e (IV) TDH = 25 h + 0,5 gCAP·L-1

No Experimento IV, com TDH = 25 h e adição de
0,5 g.L-1 de CAP no biorreator, pode-se observar
que as concentrações no permeado apresentaram níveis mínimos em 26 horas de operação,
com exceção do diuron. Isso pode ter ocorrido
em virtude de tal período ser próximo ao TDH
aplicado no experimento, o que fez com que as
amostras coletadas correspondessem aos primeiros volumes de efluente que entraram em
contato com o CAP. Após esse tempo, os teores
de agrotóxicos no permeado aumentaram, gradualmente, até o término do teste, o que indica
a saturação do material adsorvente. Todavia, em
comparação com o experimento III, o aumento
do TDH aliado à inserção de CAP gerou os melhores resultados, com eficiências médias de remoção de 56, 75, 98 e 94% para 2,4-D, atrazina,
carbendazim e diuron, respectivamente, entre
26-74 horas.
A Tabela 4 reúne as concentrações médias de
agrotóxicos no permeado do MBR durante os
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quatro experimentos, bem como suas respectivas médias de remoção, onde pode-se observar, de modo geral, que a remoção de agrotóxicos pelo MBR foi melhorada com o aumento do
TDH e uso de CAP. Zhaoa et al. (2017) afirmam
que esse adsorvente incrementa a biodegradação, pois promove a aderência e o transporte
de microrganismos na medida em que atua na
adsorção de substâncias perigosas. Já Yu et al.
(2019) relatam que a aplicação de CAP em MBRs
pode promover o enriquecimento de bactérias
com capacidade para degradar compostos orgânicos relativamente complexos. Além disso,
Zhang et al. (2017) definiram o uso desse adsorvente como uma estratégia para a mitigação do
fouling, pois reduz a absorção e deposição de proteínas e polissacarídeos nos poros e na superfície
das membranas. Os estudos supracitados destacam o potencial da utilização de CAP em MBRs,
onde, além da otimização nas remoções de CEs,
o desempenho do sistema pode ser aprimorado.
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Tabela 4 - Concentrações médias de agrotóxicos no permeado do MBR e eficiências médias de remoção durante os
períodos de operação de 50-98 h para os Experimentos I e II e 26-74 h para Experimentos III e IV
Experimento
I
II
III
IV

2,4-D
C (μg·L-1)
18,50 ± 1,26
17,65 ± 0,52
13,10 ± 0,71
7,94 ± 5,71

R (%)
15
19
33
55

Atrazina
C (μg·L-1)
R (%)
2,19 ± 0,36
19
2,36 ± 0,15
45
1,99 ± 0,34
30
0,67 ± 0,48
75

Carbendazim
C (μg·L-1)
R (%)
3,14 ± 0,79
69
5,20 ± 2,58
72
0,98 ± 0,08
95
0,40 ± 0,23
98

Diuron
C (μg·L-1)
R (%)
11,13 ± 1,35
39
9,18 ± 1,02
42
1,80 ± 0,43
88
0,91 ± 0,29
94

Notas: C = Concentração média; R = Eficiência média de remoção.

4 CONCLUSÃO
A partir dos quatro experimentos com agrotóxicos, foi possível observar que o MBR em escala
piloto promoveu apenas uma remoção parcial dos
compostos estudados, o que torna necessário o
emprego de outras tecnologias aliadas ao mesmo
para alcançar uma remoção completa. Neste sentido, avaliou-se o potencial da inserção de carvão
ativado em pó no MBR, que promoveu a otimização do tratamento e proporcionou remoções
superiores a 94% para carbendazim e diuron. No
entanto, a mesma eficácia não foi alcançada para
2,4-D e atrazina. Além disso, foi observada uma
perda gradual das eficiências, no decorrer do tempo de estudo, em virtude da possível saturação do
CAP, o que destaca a necessidade de mais estudos
acerca da duração e confiabilidade deste material.
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Resumo
O uso de sistemas tipicamente utilizados na gestão descentralizada de esgotos, tais como tanques sépticos
e filtros anaeróbios (TS+FAN), é frequente no Brasil. Contudo, o registro de informações a respeito dessas
unidades é escasso, o que impossibilita a verificação de sua atuação efetiva no tratamento de esgotos. Diante
disso, objetivou-se nesse estudo avaliar o cenário atual do saneamento no Brasil e realizar um levantamento das estações de tratamento de esgotos (ETEs) TS+FAN em operação, por meio de dados fornecidos pela
Agência Nacional de Águas e complementados por outras fontes, a fim de avaliar o desempenho de TS+FAN
quanto à eficiência e ao atendimento à legislação. Segundo o levantamento realizado, 2.795 ETEs estão instaladas no Brasil e cerca de 11% destas utilizam TS+FAN, com predominância de ETEs de pequeno porte,
localizadas nas regiões Sul e Sudeste. Cerca de 54% das ETEs TS+FAN possuem eficiência de remoção de DBO
inferior à mínima relatada na literatura, e a exigência da legislação quanto a esse parâmetro não foi cumprida
em 70% destas ETEs. Consequentemente, menos de 50% da carga orgânica afluente às ETEs TS+FAN é removida após o tratamento. Diante dos resultados obtidos, pode-se inferir que as ETEs TS+FAN no Brasil não
operam em consonância com seu potencial. A avaliação realizada nesse estudo apresenta uma contribuição
para a verificação do desempenho real de sistemas TS+FAN no Brasil e sua atuação na proteção da saúde
pública e do ambiente.
Palavras-chave: Saneamento. Gestão descentralizada. Esgotos sanitários. Sistemas simplificados.
Abstract
The use of systems typically used in the decentralized management of sewage, such as septic tanks and anaerobic filters (ST+AF), is usual in Brazil. This research aimed to evaluate the current sanitation scenario in Brazil and
undertaking a survey of decentralized sewage treatment plants: ST+AF. Data were obtained from National Water
Agency and supplemented by other sources in order to evaluate the systems regarding their performance and
environmental legislation compliance. According to the survey, 2,795 STPs are installed in Brazil and near 11% of
the decentralized plants in Brazil operate with ST+AF, with predominance of small STPs, located in the South and
Southeast regions. Approximately 54% of the ST+AF STPs have lower BOD removal efficiency than the minimum
reported in the literature and the requirement of legislation regarding this parameter was not met in 70% of these
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* Autor correspondente: andrerosa@ufv.br.

1

34

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 34-51 | Abr a Jun, 2022

Panorama da utilização de tanques sépticos e filtros anaeróbios no tratamento descentralizado de esgotos no Brasil

STPs. Hence, less than 50% of applied organic load in ST+AF STPs were removed with the treatment. According to
the results it is concluded that this decentralized system (ST+AF) in Brazil operates below its capacity. The evaluation carried out in this study presents a contribution to the verification of the real performance of ST+AF systems in
Brazil and their performance in the protection of public health and the environment.
Keywords: Sanitation. Decentralized management. Sanitary sewers. Small systems.

1 INTRODUÇÃO
O processo de avaliação e seleção de um sistema
de tratamento de esgotos mais apropriado para
uma localidade envolve diversos fatores, tais
como concepção do sistema de tratamento, nível de tratamento exigido, características da população atendida, custos relativos à construção,
operação e manutenção dos sistemas, bem como
dos custos advindos da reparação e substituição
do sistema (MASSOUD; TARHINI; NASR, 2009).
Além disso, é de fundamental importância a avaliação do sistema de gestão de águas residuárias
mais apropriado para cada contexto. Os sistemas
existentes para o tratamento de esgotos sanitários, basicamente, incluem duas abordagens:
centralizadas e descentralizadas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013).
Os sistemas descentralizados caracterizam-se
por realizar a coleta, tratamento, disposição ou
reúso dos efluentes tratados próximo às fontes
de geração (LARSEN; UDERT; LIENERT, 2013).
Tais sistemas são usualmente utilizados em áreas isoladas, rurais e periurbanas, caracterizadas
por estarem situadas a longas distâncias das
áreas centrais e apresentarem baixa densidade demográfica. Tais características dificultam
a utilização dos sistemas centralizados de tratamento de esgotos, comumente adotados em
regiões urbanas e densamente povoadas (TONETTI et al., 2018).
No Brasil, embora a cobertura de esgotamento
sanitário, na maioria das regiões, tenha melhorado ao longo dos anos (IBGE, 2001-2015),
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 34-51 | Abr a Jun, 2022

áreas rurais, comunidades isoladas e regiões de
baixa densidade ainda não possuem instalações
apropriadas de saneamento (PSBR, 2019). Nas
áreas mencionadas, o uso de tanques sépticos,
nos sistemas descentralizados, seguidos ou não
por unidades complementares de tratamento, é
frequente (TONETTI et al., 2018). Em outros países, também é verificada uma utilização considerável dessas unidades de tratamento. Nos Estados Unidos, cerca de 18% dos domicílios são
atendidos por tanques sépticos, de acordo com
o US Census Bureau’s American Housing Survey
(AHS, 2017).
O Brasil possui normatizações específicas para
a implantação de sistemas constituídos por
tanques sépticos seguidos por unidades complementares de tratamento (ABNT, 1993; ABNT,
1997), que estão em processo de atualização.
Dentre as opções complementares elencadas,
os filtros anaeróbios destacam-se como as unidades mais utilizadas no país (OLIVEIRA JÚNIOR,
2013). De acordo com Santos (2019), a frequente utilização de filtros anaeróbios no pós-tratamento de efluentes de tanques sépticos está
associada à sua simplicidade conceitual e operacional. Em tal combinação, os tanques sépticos
atuam no tratamento primário dos efluentes,
enquanto os filtros anaeróbios cumprem a função de tratamento secundário.
Contudo, ainda que seja pressuposta a existência
de numerosos sistemas de tratamento constituídos por tanques sépticos e filtros anaeróbios
(TS+FAN) em operação no Brasil, o registro e ava35
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liação de dados sobre projeto e operação dessas
unidades é escasso, o que impossibilita a avaliação do desempenho de tais sistemas e a verificação de sua atuação efetiva na proteção da saúde
pública e do ambiente. A ausência de estudos
que contemplam soluções descentralizadas de
tratamento de esgotos pode estar associada ao
estigma vinculado aos sistemas descentralizados
que, segundo Tonetti et al. (2018), são, por vezes, considerados inferiores às soluções centralizadas, adotadas em grandes centros urbanos,
e sinônimos de precariedade e subdesenvolvimento. No entanto, tal percepção não considera
os entraves sociais e técnicos existentes em determinados contextos, que impedem a adoção de
alternativas centralizadas.
A Agência Nacional das Águas (ANA, 2017) realizou um levantamento das ETEs em operação no
Brasil. Contudo, os dados advindos de tal levantamento ainda não foram utilizados para avaliar
a real contribuição dos sistemas descentralizados TS+FAN no país, tampouco foi investigado o
desempenho de tais unidades nos diversos locais
que os utilizam. O estudo mais recente a respeito
das tipologias de tratamento de esgotos utilizados no Brasil foi realizado por Chernicharo et al.
(2018). No entanto, de modo análogo ao levantamento realizado pela ANA (2017), a temática
do estudo não se refere à investigação da utilização de sistemas descentralizados, tais como
sistemas TS+FAN, e a abrangência do estudo é
limitada a sete estados brasileiros.
A ausência de estudos que abordam as características inerentes aos sistemas TS+FAN no Brasil
e aos locais nos quais estes são utilizados, representa uma lacuna que pode comprometer a aceitação e a admissão de tais sistemas como unidades eficazes para o tratamento descentralizado
de esgotos no Brasil. Diante disso, objetivou-se
nesse estudo avaliar o cenário atual do saneamento no Brasil e realizar um levantamento das
ETEs TS+FAN em operação, a fim de verificar o
36

desempenho de tais sistemas e fornecer subsídios para municípios que desejam implementar
tais soluções descentralizadas de saneamento.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Cenário atual do saneamento no Brasil
Para traçar o panorama do tratamento de esgotos no Brasil foram utilizados dados obtidos
junto à ANA (2017), acrescidos de fontes adicionais de consulta (conforme detalhado no item
2.2 subsequente). Dessa maneira, foram obtidas
informações de 2.795 ETEs instaladas no Brasil,
sendo estas agrupadas em função das tecnologias de tratamento de esgotos empregadas em
seis grandes grupos, sendo eles:
i. Reatores anaeróbios: reator anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB) com
ou sem pós-tratamento;
ii. Lodos Ativados: Lodos ativados do tipo convencional ou com aeração prolongada;
iii. Primário: Tratamento primário ou primário
com físico-químico;
iv. Lagoas de estabilização
v. Tanques sépticos e filtros anaeróbios: Tanque
séptico + filtro anaeróbio, Tanque séptico + filtro
anaeróbio + sumidouro/disposição no solo;
vi. Outros: Tanque séptico ou Tanque Imhoff sem
opção de pós tratamento.
Adicionalmente, as ETEs foram categorizadas
quanto à população atendida, sendo utilizados
os quatro portes definidos por Chernicharo et al.
(2018), a saber: i) ETEs de pequeno porte I (atendimento a populações inferiores a 2.000 habitantes); ii) ETEs de pequeno porte II (atendimento a populações superiores a 2.000 habitantes e
inferiores a 10.000 habitantes); iii) ETEs de médio porte (atendimento a populações superiores
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 34-51 | Abr a Jun, 2022
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a 10.000 habitantes e inferiores a 100.000 habitantes); e iv) ETEs de grande porte (atendimento
a populações superiores a 100.000 habitantes).
Por fim, foram utilizados dados relativos à estimativa dos investimentos necessários para a
universalização do esgotamento sanitário nos
municípios brasileiros, considerando-se os custos advindos da coleta e tratamento de esgotos.
Tal estimativa, que tem como horizonte o ano de
2035, foi utilizada para avaliar a dinâmica dos investimentos requeridos em coleta e tratamento
de esgotos, em função do porte dos municípios.

2.2 Elaboração do banco de dados
A abordagem principal da pesquisa consistiu
na investigação da utilização e desempenho
de ETEs descentralizadas que utilizam TS+FAN
como unidades de tratamento de esgotos no
Brasil. Os dados foram obtidos junto à ANA e
à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério do Desenvolvimento Regional
(SNSA/MDR), por meio do relatório “Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas” (ANA,
2017). A partir do referido relatório, foram obtidas informações relativas às ETE em operação
no Brasil, tais como: tipologia de tratamento
utilizada, localização, população atendida, vazão e eficiência de remoção de DBO.
O material disponibilizado pela ANA (2017) foi
elaborado a partir do levantamento de dados
primários, obtidos por meio de visitas de campo e reuniões técnicas com representantes de
companhias estaduais, autarquias municipais e
concessionárias privadas de saneamento, e dados secundários obtidos no Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os municípios que não possuíam prestador de
serviço institucionalizado, estando este a cargo
das prefeituras municipais, foram divididos pela
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 34-51 | Abr a Jun, 2022

ANA (2017) em dois grupos, a saber: i) população
urbana superior a 50.000 habitantes e ii) população urbana inferior a 50.000 habitantes. Para
o primeiro grupo foram obtidos dados primários,
oriundos das fontes citadas anteriormente. No
segundo grupo, por sua vez, as informações foram levantadas junto ao SNIS e IBGE.
O levantamento realizado pela ANA (2017)
abrange, exclusivamente, soluções de tratamento utilizadas em sedes urbanas brasileiras, não
sendo avaliadas aquelas adotadas em distritos
e áreas rurais. Tendo em vista que os sistemas
TS+FAN são comumente utilizados em regiões
dispersas e rurais, a quantificação dos sistemas
situados apenas em sedes urbanas pode resultar
na subestimação do número de dados inventariados. Por esse motivo, nesse estudo, o banco de
dados oriundo da ANA (2017) foi complementado por meio de fontes adicionais.
Para a complementação do banco de dados foram utilizados dados brutos de ETEs em operação no Brasil, provenientes do estudo de Chernicharo et al. (2018), que os obtiveram por meio
de consulta aos prestadores de serviço de saneamento estaduais e municipais de seis estados
brasileiros e do Distrito Federal. Tendo em vista
a necessidade de contemplar os demais estados
brasileiros no levantamento, foram realizadas,
no presente estudo, consultas aos prestadores
de serviço de saneamento estaduais que não
constavam no banco de dados oriundo de Chernicharo et al. (2018). As consultas foram realizadas por meio dos portais de atendimento disponíveis nos websites dos prestadores de serviço
de cada estado, sendo solicitadas informações
de localização, população atendida, vazão e eficiência de remoção de DBO referentes às ETEs
TS+FAN sob sua responsabilidade. Ainda, para os
estados aos quais não foram obtidas respostas,
foram avaliadas informações disponíveis em documentos públicos, tais como planos de saneamento municipais, e em páginas oficiais da web
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de empresas de saneamento, a fim de abranger
todas as fontes de dados disponíveis. Todos os
dados avaliados nesse estudo foram obtidos por
meio de autodeclaração das fontes consultadas.
Após a obtenção dos dados, as ETEs TS+FAN inventariadas foram avaliadas individualmente, a
fim de eliminar duplicidades no banco de dados
elaborado. Uma planilha foi elaborada contendo
informações de vazão, localização, população
atendida e eficiência de remoção de DBO das
ETEs TS+FAN oriundas do levantamento nas diferentes fontes anteriormente citadas. As ETEs
TS+FAN que não possuíam nenhuma dessas informações não foram incluídas no banco de dados final. Na Tabela 1 é indicado o número de
ETEs TS+FAN obtidas em cada uma das fontes
consultadas. Todas as ETEs TS+FAN inventariadas pela ANA possuíam informações relativas à
eficiência de remoção de DBO. Nas demais fontes consultadas, no entanto, apenas 27 ETEs
disponibilizaram tal informação. Desse modo, a
avaliação da eficiência de DBO nas quais as ETEs
operam foi realizada apenas para as 252 ETEs
que possuíam as informações necessárias.

Tabela 1 - Fonte dos dados utilizados no levantamento
de ETE TS+FAN.
Fonte consultada
ANA (2017)
Chernicharo et al. (2018)
Outras fontes

Número de ETEs TS+FAN
225
69
17

2.3 Avaliação da eficiência de remoção de DBO
em sistemas de saneamento descentralizados
utilizando TS+FAN no Brasil
As ETEs TS+FAN foram agrupadas quanto à região e à unidade da federação pertencente e,
posteriormente, foram espacializadas em ambiente SIG, utilizando o software ArcGIS 10.4.1.
Para a avaliação das eficiências de remoção de
DBO nas ETEs foram obtidas medidas de estatís38

ticas descritivas, tais como valores mínimos, máximos, média, mediana e desvio padrão.
A fim de verificar a existência de diferenças estatísticas entre a eficiência das ETEs TS+FAN localizadas nas regiões Sudeste e Sul e Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, o teste de Mann-Whitney (U) (α
= 5%) foi empregado, utilizando-se o software R.
O teste de Mann-Whitney foi utilizado para testar se os dois grupos independentes (eficiências
nas regiões Sudeste e Sul e eficiências nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste) foram ou
não extraídos da mesma população. Esse teste é,
portanto, uma alternativa não paramétrica para o
teste t de Student para amostras independentes,
sendo usualmente aplicado quando se dispõe de
uma amostra pequena e a variável numérica não
apresenta distribuição normal (ou tal distribuição
não pode ser verificada satisfatoriamente). De
maneira distinta ao teste t, que testa a igualdade
das médias, o teste de Mann-Whitney (U) avalia a
igualdade das medianas de dois grupos.
As eficiências de remoção de DBO das ETEs TS+FAN foram confrontadas com as eficiências típicas relatadas na literatura para tais sistemas,
bem como com as eficiências mínimas requeridas para lançamento de efluentes pela legislação
ambiental vigente nos estados da federação. Na
Tabela 2 são indicadas as eficiências de remoção
de DBO mínimas e as concentrações máximas a
serem alcançadas pelos sistemas de tratamento, em diferentes estados brasileiros, para que
os efluentes possam ser dispostos em cursos de
água. De posse dessas informações, foram utilizadas ferramentas de análise espacial, disponíveis no software ArcGIS 10.4.1, para a quantificação das ETEs TS+FAN cujos sistemas operam
de acordo ou não com os valores sugeridos pela
literatura consultada e legislações federais, estaduais ou municipais sendo, posteriormente,
gerados mapas temáticos que permitiram a rápida visualização do desempenho das ETEs quanto
aos aspectos citados.
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Tabela 2 - Eficiências de remoção de DBO (%) exigidas para lançamento de esgoto sanitário.
Estado
AL, BA, ES, RN
AM
CE
GO
MG
MS
MT
PE
PR
RJ
RS
SC
SP

Eficiência mínima
(%)
60
85
80
60
80
Variável
Variável
80
80

Eficiência média anual
(%)
70
-

Concentração máxima
(mg L-1)
120
90
120
60
60
120
60
90
Variável
60
60

Referência
Resolução CONAMA 430/2011
Resolução COMDEMA 034/2012¹
Resolução COEMA 2/2017
Decreto nº 1.745/1979
DN COPAM/CERH nº 01/ 2008
Deliberação CECA/MS nº 36/2012
Resolução CONSEMA 55/2012
NT CPRH 2002
Resolução SEMA 001/2007
Diretriz FEEMA DZ 215 R4
Resolução CONSEMA 128/2006
Lei nº 14.675/2009
Decreto nº 8.468/1976²

¹Legislação municipal referente a Manaus – AM. ²Redação atualizada pelo Decreto 54.487/2009

Para os estados que não possuíam legislação
ambiental complementar, foi considerado o valor
estabelecido pela Resolução CONAMA 430/2011.
Alguns estados, tais como Ceará, Mato Grosso,
Rio Grande do Sul e Paraná não estabelecem
eficiências de remoção mínima para os processos de tratamento, sendo determinada apenas a
concentração máxima de DBO no efluente a ser
lançado. Para esses estados também foram adotados os valores de referência da legislação federal (Resolução CONAMA 430/2011).
Nas legislações ambientais vigentes nos estados
do Rio de Janeiro e Pernambuco, a eficiência de
remoção de DBO requerida é variável de acordo
com a carga orgânica diária bruta (C) (kg d-1).
Para Pernambuco, as eficiências mínimas exigidas são de: 40% (C ≤ 2); 70% (2< C ≤ 6); 80%
(6< C ≤ 50) e 90% (C > 50). No estado do Rio de
Janeiro, os valores estabelecidos são: 30% (C ≤ 5);
60% (5 < C ≤ 25); 80% (25 < C ≤ 80) e 85% (C > 80).
Para determinar as eficiências a serem utilizadas
nesses estados, foram calculadas as cargas orgânicas diárias brutas em cada uma das ETEs TS+FAN localizadas nos estados citados. Para isso,
a população atendida por cada ETE foi multiplicada pela carga orgânica per capita de DBO de
0,054 kg hab-1 d-1 (ABNT, 2011).
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2.4 Estudo da carga orgânica nas ETEs
operadas por TS+FAN
A carga orgânica remanescente nos efluentes de
cada ETE avaliada, após a passagem pelos sistemas de tratamento TS+FAN, foi estimada, nesse
estudo, com o objetivo de avaliar o impacto da
infraestrutura de esgotamento sanitário existente no abatimento da carga orgânica de esgotos a ser disposta em corpos receptores. Para
isso, foram criados dois cenários, sendo o primeiro cenário construído de acordo com as eficiências de remoção atuais com as quais as ETEs
TS+FAN operam e o segundo cenário proposto
considerando-se uma situação na qual os sistemas existentes foram readequados operacionalmente e atuam com a eficiência de remoção
de DBO mínima de 75%, sendo esta compatível
com a eficiência média dos sistemas reportadas
por Chernicharo (2016), ABNT (1997), Jordão e
Pessoa (2017) e Von Sperling (2014). O cálculo da
carga remanescente de DBO, em cada ETE TS+FAN, foi realizado considerando-se a carga orgânica de DBO afluente à ETE subtraída de sua respectiva eficiência de remoção. A carga afluente,
por sua vez, foi calculada por meio da multiplicação da população atendida pela ETE por a carga
orgânica per capita de DBO de 0,054 kg hab-1 d-1
(ABNT, 2011).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

ETEs que atendiam a uma população estimada

3.1 Cenário atual do saneamento no Brasil

de 69.832.644 habitantes. Os sistemas de trata-

Os dados obtidos indicaram que, até o ano de
2018, encontravam-se instaladas no Brasil 2.795

mento empregados nas ETEs brasileiras, separados por região, são indicados na Fig. 1.

Figura 1 - Tipologias de tratamento utilizadas no Brasil (a) e nas regiões Centro-Oeste (b), Nordeste (c), Norte (d),
Sudeste (e) e Sul (f).

É possível verificar que a maior parte das ETEs em
operação no país utiliza sistemas de tratamento
constituídos por reatores anaeróbios (seguidos
ou não de pós tratamento) e lagoas de estabilização. Ao se avaliar a distribuição das tipologias
de tratamento por região, de modo análogo, verifica-se uma predominância dos referidos sistemas. A exceção é observada na região Norte,
onde os sistemas TS+FAN destacam-se em número de ETEs implantadas.
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As informações avaliadas indicam que, de modo
geral, sistemas que apresentam baixos requisitos energéticos e relativa simplicidade operacional são preferidos no Brasil. Segundo Cruz et
al. (2013), assim como outros países em desenvolvimento, o Brasil possui recursos financeiros
limitados para aplicação em saneamento, o que
reduz a instalação de sistemas de tratamento sofisticados e dispendiosos. Adicionalmente, Massoud, Tarhini e Nasr (2009) citam que, em países
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em desenvolvimento, o custo é o critério mais
importante avaliado na definição do sistema de
tratamento implementado.
Em relação à distribuição das ETEs instaladas no
Brasil em função de seu porte, conforme indicado na Fig. 2, verifica-se que o número de ETEs é
mais expressivo no atendimento a populações de
2.001 a 10.000 habitantes. As ETEs que atendem
tal faixa populacional utilizam, sobretudo, sistemas constituídos por reatores anaeróbios, lagoas de estabilização e lodos ativados, de modo

que, somados, esses sistemas contabilizam cerca
de 95% das ETEs avaliadas para esse porte. Em
seguida tem-se o grupo constituído por ETEs de
pequeno porte, que atendem a populações iguais
ou inferiores a 2.000 habitantes. Levando em
conta os apontamentos de Noyola et al. (2012), a
respeito da ampla utilização de ETEs de pequeno
porte em países da América Latina, sobretudo no
México e Brasil, uma participação expressiva de
ETEs de pequeno porte era esperada no cenário
do saneamento brasileiro.

Figura 2 - Sistemas de tratamento utilizados no Brasil em função do porte das ETEs.

Para as ETEs de pequeno porte no país, é possível
verificar uma elevada participação de sistemas
TS+FAN. Tais sistemas, a partir da publicação da
NBR 7.229 (ABNT, 1993) e NBR 13.969 (ABNT,
1997), foram difundidos no país, sobretudo em
sistemas descentralizados, responsáveis pelo
tratamento de esgotos de pequenas populações. A ampla utilização dos sistemas TS+FAN,
em ETEs de pequeno porte, pode estar associada
à simplicidade conceitual e operacional dos sistemas, aliada à disponibilização de informações
concisas a respeito do projeto, construção e operação, por meio das normas técnicas da ABNT,
anteriormente citadas (SANTOS, 2019; SUBTIL;
SANCHEZ; CAVALHERO, 2016).
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3.2 Sistemas de saneamento descentralizados
utilizando TS+FAN no Brasil
3.2.1 Visão geral
De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA, 2005), o modelo
de gestão descentralizada de águas residuárias é
apropriado para regiões de baixa densidade populacional, sendo sua implementação mais econômica que os sistemas centralizados em tais localidades. Isso ocorre em função da implementação de
sistemas de tratamento, em regiões de baixa densidade, acarretar elevados custos com a instalação
de extensas redes coletoras de esgotos, necessárias
para ligação dos domicílios às ETEs centralizadas.
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De modo geral, municipios de pequeno porte
tendem a possuir menor densidade populacional em virtude da maior dispersão da população
residente, o que pode pode resultar em elevados
custos para a implementação de redes coletoras de esgotos. Os dados publicados pela ANA
(2017), relativos às estimativas de investimentos
necessários para universalização do saneamento
nos municípios brasileiros, corroboram com tal
pressuposto. Conforme indicado na Fig. 3, a parcela dos custos referentes à coleta e transporte
de esgotos diminui com o aumento da população a ser atendida. Em municípios que possuem
população inferior a 2.000 habitantes, os investimentos associados à coleta de esgotos representam cerca de 84% do valor total necessário.

Comparativamente, em municípios de grande
porte, cuja população é superior a 100.000 habitantes, tais investimentos representam 63% do
montante demandado. Desse modo, em relação
aos aspectos econômicos, os sistemas descentralizados podem ser favorecidos em municípios
de pequeno porte, tendo em vista que as economias de escala e de densidade, associadas aos
sistemas centralizados, costumam ser perdidas
em tais municípios (JUNG; NARAYANAN; CHENG,
2018). A avaliação desses dados permite inferir
que a utilização de sistemas descentralizados em
municípios de pequeno porte pode ser uma alternativa para a diminuição dos elevados custos
advindos da implantação de sistemas de tratamento de esgotos nessas localidades.

Figura 3 - Percentual dos investimentos necessários para coleta e tratamento de esgotos segundo o porte dos
municípios brasileiros.

Conforme anteriormente destacado, em ETEs de
pequeno porte, há uma participação expressiva de
sistemas TS+FAN como unidades de tratamento.
O levantamento realizado nesse estudo identificou a presença de 311 ETEs TS+FAN em operação
no Brasil. Vale ressaltar, no entanto, que as ETEs
inventariadas nesse estudo se referem àquelas
geridas por órgãos públicos ou companhias privadas de saneamento. Desse modo, as ETEs situadas em condomínios, loteamentos e áreas afins,
cuja gestão do tratamento de esgotos é realizada
pelos proprietários ou prestador de serviço particular, não estão incluídas no levantamento. Adi42

cionalmente, o fato de as informações utilizadas
terem sido disponibilizadas pelas empresas de saneamento, e ter havido ausência de resposta dos
prestadores de serviço de alguns estados, faz com
que seja requerida cautela na avaliação dos dados, sobretudo em relação ao número indicado de
ETEs operadas por TS+FAN nos estados, os quais
tendem a estar subestimados.
Conforme indicado na Fig. 4, verifica-se que a
maior parte das ETEs TS+FAN está localizada nas
regiões Sudeste e Sul do país, concentrando cerca
65% das ETEs existentes. Em relação à distribuição
por estados da federação, foram verificadas ETEs
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TS+FAN em operação em 16 das 27 unidades federativas, destacando-se os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas por possuírem
27,7%, 19,6% e 15,4% do total de ETEs avaliadas,
respectivamente. As ETEs TS+FAN inventariadas
realizam o tratamento de esgotos provenientes
de populações de 17 a 34.000 habitantes. O maior
número de estações foi verificado no tratamento
de esgotos de pequenas populações, inferiores a
500 habitantes, o que é justificado em função da

utilização de sistemas simplificados de tratamento (Fig. 5). De acordo com Chernicharo (2001), os
sistemas TS+FAN usualmente são indicados para
o atendimento de populações inferiores a 1.000
habitantes. Tal indicação é baseada em fatores
construtivos e econômicos, haja vista que, como
na maioria dos sistemas é adotada a remoção
anual de lodo, para o atendimento de populações
superiores à citada são requeridas unidades com
grandes volumes.

Figura 4 - Distribuição espacial das ETEs com sistema TS+FAN nos estados brasileiros.

Figura 5 - População atendida por ETEs TS+FAN em operação no Brasil.
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Chernicharo et al. (2018), em estudo que avaliou
o panorama do tratamento de esgoto sanitário
em parte dos estados brasileiros, identificaram
que, para o atendimento de populações de até
10.000 habitantes, há uma presença marcante
de sistemas TS+FAN, representando em torno de
13% dos sistemas utilizados para tal população.
Adicionalmente, foi verificado pelos mesmos
autores que, dentre os sistemas TS+FAN avaliados, cerca de 86% são utilizados em ETEs que
possuem capacidade de atendimento inferior a
2.000 habitantes. Essas informações corroboram
o observado nesse estudo: ao se analisar as ETEs
TS+FAN abrangendo todos os estados do país,
tendo sido observado que cerca de 85% destas
atuam no tratamento de efluentes sanitários de
até 2.000 habitantes.
As 311 ETEs TS+FAN avaliadas estão distribuídas em 117 municípios brasileiros. O município
de Manaus (AM) destaca-se na utilização desse
tipo de sistema, possuindo 48 ETEs em operação.
O elevado número de ETEs TS+FAN no município
de Manaus pode ser associado à criação da Lei
municipal nº 1.192/2007, que apresenta diretrizes a respeito de programas de tratamento e
uso racional das águas nas edificações. Tal Lei
determina que empreendimentos localizados em
áreas urbanas e de transição, desprovidas de sistemas públicos de esgotamento sanitário e cuja
população seja superior a 40 habitantes, devam
realizar a instalação de sistemas de tratamento
de esgotos domésticos, dotados de unidades de
pré-tratamento, tratamento primário, secundário e desinfecção. Além de Manaus, os municípios
de Cuiabá (MT), Bagé (RS) e Piracicaba (SP) apresentam grande número de ETEs TS+FAN, sendo
catalogadas 31, 20 e 15 estações nos municípios
citados, respectivamente.
Contudo, acredita-se que o número de unidades de tratamento constituídas por TS+FAN seja
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ainda maior. No estado de São Paulo, a título de
exemplo, a utilização de sistemas TS+FAN em
pequenas comunidades não é recente, sendo verificados estudos que avaliaram o desempenho
de tais sistemas desde a década de 1980 (VIEIRA; ALEM SOBRINHO, 1983). Kamiyama (1993)
realizou um levantamento e avaliação dos sistemas TS+FAN implementados pela Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), tendo em vista a frequente utilização
desses sistemas em comunidades de pequeno
porte, nas quais a empresa não dispunha de funcionários de dedicação exclusiva para a manutenção e operação das unidades de tratamento.
Nesse levantamento foi constatado pelo autor
que, em função da ausência de inspeção e monitoramento, os sistemas implantados tiveram
seu funcionamento interrompido ou operavam
em condições precárias após um a três anos de
funcionamento. Aliado a isso, a ausência de dispositivos que facilitassem o acompanhamento
do desempenho dos sistemas foi citada pelo autor como uma das causas da escassez de dados
acerca do comportamento dos sistemas implantados. Desse modo, a ausência de informações
a respeito dos sistemas TS+FAN existentes nos
municípios pode ter resultado na omissão de tais
sistemas nas listagens disponibilizadas pelos
prestadores de serviço de saneamento.

3.2.2 Avaliação da eficiência de remoção de
DBO quanto às eficiências típicas relatadas
na literatura
As informações relativas às eficiências de remoção de DBO foram obtidas para 252 ETEs, tendo
em vista que 59 ETEs não possuíam informações
referentes a tal parâmetro. Na Tabela 3 é indicada a estatística descritiva das eficiências de remoção nas cinco regiões brasileiras.
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Tabela 3- Eficiências de remoção de DBO das 252 ETEs em operação inventariadas.
Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Sudeste

n¹
48
24
36
53
91

média
35
49
41
62
61

Estatística descritiva
mediana
máximo
35
35
35
85
35
92
70
98
61
97

mínimo
35
35
35
26
32

DP²
0
19
15
21
18

¹n (número de ETEs); ²DP (desvio padrão)

De modo geral, verifica-se que as ETEs avaliadas apresentaram elevada variabilidade na eficiência de remoção de DBO. A heterogeneidade
dos dados disponibilizados para ETEs localizadas
nas mesmas regiões demográficas e em relação
às outras regiões foi expressiva, sendo observados percentuais de remoção no intervalo de 26 a
98%. Tal variabilidade também foi descrita por
Oliveira e von Sperling (2011), que verificaram
eficiências de remoção de DBO variando de 36 a
82% durante avaliação de 19 ETEs TS+FAN nos
estados de São Paulo e Minas Gerais, e por Alvarado et al. (2017) que observaram eficiências de
remoção no intervalo 48 a 96% em ETEs TS+FAN
localizadas em áreas rurais no Equador.
Na região Norte foi verificada a maior homogeneidade dos dados, sendo observadas baixas eficiências de remoção, na ordem de 35%, para as
48 ETEs avaliadas. No entanto, esse comportamento pode ser justificado em função de todos
os dados de eficiência dessa região terem sido
obtidos de uma única fonte, sendo esta o município de Manaus (AM). Desse modo, acredita-se
que a eficiência informada para todas as ETEs
TS+FA tenha sido estimada a partir do resultado
obtido para uma ETE de modelo similar.
Ao se comparar o desempenho das ETEs localizadas nas regiões Sul e Sudeste e nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram verifica-
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das diferenças significativas pelo teste de Mann-Whitney (p-valor: 4,631x10-16). Enquanto as
primeiras apresentaram mediana igual a 66,5%,
nas últimas foi verificada mediana igual a 35%.
O melhor desempenho das ETEs localizadas nas
regiões Sul e Sudeste do país pode estar associado ao maior nível de desenvolvimento econômico das referidas regiões, o que é evidenciado
pela presença dos maiores produto interno bruto
(PIB) per capita do país. Diante disso, tem-se um
maior investimento no setor de saneamento e,
em consequência da maior frequência de rotinas
operacionais, as ETEs tendem a apresentar um
melhor desempenho operacional.
Uma comparação entre as eficiências de remoção de DBO observadas nas ETEs, nas diferentes
regiões, e os valores típicos relatados na literatura para os mesmos sistemas (Tabela 4) foi realizada. A partir disso, os percentuais das ETEs no
país que possuem eficiências superiores ou inferiores ao valor mínimo (40%) e máximo (90%)
reportados na literatura foram obtidos (Fig. 6).

Tabela 4 - Eficiências de remoção de DBO reportadas
na literatura para sistemas TS+FAN.
Referência
ABNT (1997)
Chernicharo (2007)
Jordão e Pessoa (2017)
Von Sperling (2014)

Eficiência de remoção DBO (%)
40 a 75%
75 e 85%
70 a 85%
70 a 90%
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Figura 6 - Número de ETEs em operação de acordo com a eficiência de remoção de DBO.

É possível verificar que a maior parte das ETEs
TS+FAN em operação no país (43,2%) possui
eficiência de remoção de DBO inferior a 40%,
valor este indicado pela ABNT (1997) como
mínimo esperado para essa concepção de tratamento. As ETEs que operam abaixo da faixa
de eficiência recomendada atendem a uma população superior a 223.000 habitantes e estão
situadas, majoritariamente, nas regiões Norte e
Centro-Oeste do país.
Salienta-se que a eficiência mínima de 40%
mencionada na NBR 13.969 (ABNT, 1997) refere-se aos locais que apresentam temperaturas
inferiores a 15 ºC. Analisando-se os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Meteorologia (INMET) a respeito dos padrões climatológicos do Brasil, obtidos por meio de médias de
dados climatológicos para um período consecutivo de 30 anos, foi verificado que as faixas de
temperatura inferiores a 15 ºC não se aplicam
a grande parte dos municípios avaliados, com
exceção daqueles localizados na região Sul do
país. Considerando-se tal informação e recalculando-se a adequação das eficiências de remoção tendo em vista as condições climáticas,
ou seja, eficiência mínima de 40% somente em
locais que possuem temperatura mínima inferior a 15 ºC, percebe-se um aumento no número de ETEs que operam com eficiência inferior
aos valores relatados na literatura, passando de
43,2% para 53,4%. Na Fig. 7 é indicada a dis46

tribuição espacial das ETEs inventariadas e suas
respectivas classificações em termos de eficiência de remoção de DBO.
Por outro lado, na nova análise, cerca de 28,3%
das ETEs avaliadas apresentaram eficiências de
remoção iguais ou superiores às faixas indicadas na Tabela 4, demonstrando que os sistemas
TS+FAN em escala plena, quando projetados e
submetidos às rotinas operacionais e de manutenção apropriadas, são capazes de atingir os
percentuais sugeridos em pesquisas científicas.
De acordo com Massoud, Tarhini e Nasr (2009), o
bom desempenho de ETEs descentralizadas depende da implantação de programas de gestão
que garantam que as unidades de tratamento
sejam inspecionadas e submetidas a manutenções regularmente. Verifica-se que, na realidade
brasileira, por vezes, os sistemas descentralizados são considerados inferiores aos sistemas
disponíveis em grandes centros urbanos (Tonetti
et al., 2018) e até mesmo soluções temporárias
que, eventualmente, serão substituídas por sistemas centralizados. Em função disso, procedimentos operacionais simples, que garantem o
bom funcionamento de sistemas simplificados,
são negligenciados, resultando assim na ocorrência de sistemas que não operam em consonância com sua potencialidade. Além disso, a
desvalorização de sistemas simplificados, tais
como os sistemas TS+FAN, acarreta na ausência
de informações relativas à sua utilização, sobreRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 34-51 | Abr a Jun, 2022
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tudo em distritos e zonas rurais. Tal fato dificulta
uma avaliação global do uso de sistemas TS+FAN, tendo em vista que em tais localidades há

uma expressiva utilização dessa concepção de
tratamento, em função da inviabilidade de implantação de sistemas centralizados.

Figura 7 - Comparação da eficiência de remoção das ETEs TS+FAN em operação e valores reportados na literatura.
Nota: Para a região Sul do país considera-se a faixa esperada de eficiência de 40 a 90%; para as demais regiões do país, considera-se a faixa esperada de
eficiência de 70 a 90%.

3.2.3 Avaliação da eficiência de remoção
de DBO quanto aos padrões de lançamento
de efluentes

informações apenas 75, cerca de 30%, possuem

Conforme indicado na Fig. 8, observa-se que a

mais alarmantes são observados no município

maior parte das ETEs TS+FAN no país não aten-

de Manaus (AM), em que, embora haja número

de às recomendações da legislação vigente em

expressivo de ETE TS+FAN, todas operam com

suas localidades em termos de eficiência de re-

eficiência inferior ao recomendado pela legisla-

moção de DBO. Das 252 ETEs que possuem tais

ção municipal (Fig. 9).
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sistemas que operam em conformidade com a
legislação federal ou estadual vigente. Os dados
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Figura 8 - Adequação das ETEs TS+FAN em operação ao critério de eficiência de remoção de DBO referente ao padrão
de lançamento de efluentes vigente nas localidades.

Figura 9 - Atendimento à legislação ambiental das ETEs TS+FAN em operação quanto à eficiência de remoção de DBO.

A análise realizada indicou que grande parte das
ETEs em operação no país fornecem efluentes
em desacordo com os padrões de lançamento
estabelecidos em legislação. No entanto, tais
sistemas não devem ser apontados como uma
solução ineficiente para o tratamento de esgotos domésticos, haja vista o desempenho das 75
ETEs operando em conformidade com os padrões
48

estabelecidos e as demais experiências bem-sucedidas, como a relatada por Pedro et al. (2015) e
Mesquita et al. (2019), ao avaliar o desempenho
de sistemas descentralizados constituídos por
TS+FAN, em escala plena, no Brasil.
A não adequação de parte das ETEs em estudo
aos padrões estabelecidos pela legislação reaRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 34-51 | Abr a Jun, 2022
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firmam a necessidade de maior monitoramento
e atenção aos aspectos operacionais desses sistemas, tendo em vista que estes são apontados
como principais fatores que interferem no êxito
do tratamento de efluentes em sistemas simplificados. Segundo Santos (2019), no passado,
sistemas TS+FAN foram, de modo equivocado,
considerados sistemas com baixo desempenho
quando o que ocorria, e ainda ocorre, na maior
parte das vezes, era a ausência de práticas operacionais e de manutenção. Desse modo, os autores ressaltam que, para a implantação de um
sistema de tratamento, o essencial não é avaliar
se as tecnologias de tratamento são convencionais ou novas, mas sim se são apropriadas à situação e se sua operação e manutenção não são
menosprezadas. Para que o tratamento descentralizado de efluentes seja efetivo, é necessário

que, além da verificação da eficiência de tratamento do sistema escolhido, haja a adesão da
população ao sistema e a operação apropriada
por parte do órgão responsável pela gestão de
águas residuárias.

3.2.4 Estudo da carga orgânica nas ETEs
operadas por TS+FAN
Analisando-se os cenários propostos de abatimento de carga orgânica, após o tratamento do esgoto doméstico no sistema TS+FAN, verifica-se que,
no cenário atual, dos 19.819,11 kg DBO d-1 afluentes às ETEs TS+FAN no Brasil, apenas 9.659,78
kg DBO d-1 são removidos após o tratamento
(Fig. 10). Ao considerar o cenário alternativo proposto, a carga removida nas ETE seria ampliada
15.114,25 kg DBO d-1.

Figura 10 - Cargas orgânicas geradas e removidas em ETEs TS+FAN no Brasil.

Ao se avaliar o impacto da infraestrutura das
ETEs TS+FAN inventariadas, em termos de abatimento da carga orgânica de esgotos, verifica-se
que há uma remoção de cerca de 49% da carga
orgânica após o tratamento do efluente nas estações. Tais valores demonstram a importância
da readequação operacional das ETEs, que já
possuem infraestrutura instalada, para a universalização do esgotamento sanitário e a mitigação dos impactos causados por essa fonte poluidora nos recursos hídricos. No atual cenário,
levando-se em consideração a soma das cargas
remanescentes de esgotos após a passagem peRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 34-51 | Abr a Jun, 2022

los sistemas de tratamento existentes, estima-se
que cerca de 10.159,33 kg d-1 de DBO possam alcançar os corpos receptores, o que pode causar
impactos à malha hídrica nacional e restringir as
possibilidades de uso dessas águas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das fontes consultadas e do levantamento complementar realizado, foram obtidas informações referentes a 311 ETEs TS+FAN em operação no Brasil, sendo esse valor correspondente
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a cerca de 11% das ETEs existentes no país. Verificou-se que a maior parte das ETEs TS+FAN em
operação no país possui eficiência de remoção
de DBO inferior à mínima relatada na literatura
e não atende às recomendações da legislação
ambiental em termos de eficiência de remoção
de DBO. Adicionalmente, a avaliação do impacto
da infraestrutura das ETEs TS+FAN, em termos
de abatimento da carga orgânica de esgotos,
indicou que menos de 50% da carga orgânica
afluente às ETEs é removida após o tratamento,
o que indicou a presença de falhas operacionais
e/ou de dimensionamento em grande parte das
ETE inventariadas.
A avaliação do tratamento de esgotos descentralizado utilizando TS+FAN realizada nesse estudo
apresenta a contribuição mais recente para a verificação do desempenho real de tais sistemas no
Brasil e sua atuação efetiva na proteção da saúde
pública e do ambiente. No entanto, uma vez que
os dados utilizados foram obtidos junto às empresas de saneamento, é necessário cautela na
avaliação dos mesmos, pois estes podem não expressar o desempenho das ETEs cotidianamente,
devido à ausência de monitoramento periódico
ou, ainda, não conter todas as ETEs TS+FAN em
operação no país.
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Resumo
Em vista do elevado percentual de municípios de pequeno porte no Brasil, em especial na região da bacia do
rio Paraíba do Sul, onde correspondem a 68% do total, a presente pesquisa propõe metodologia simplificada
para a caracterização de resíduos sólidos urbanos (RSU). A pesquisa aplicada foi subsidiada pela identificação
de requisitos aplicáveis ao território, por meio de survey envolvendo os representantes legais dos municípios
inseridos na bacia, e apresenta um estudo de caso no município de Monteiro Lobato. Nesta pesquisa foi possível obter os requisitos aplicáveis para a caracterização de RSU em municípios de pequeno porte e verificar
a inexistência de correlação entre os fatores socioeconômicos na geração e a composição dos RSU gerados
em porções distintas de municípios de pequeno porte. Também se evidenciou haver diferença nos resultados
de caracterização de RSU quando a amostragem é realizada em porções distintas do território ou em pontos
de destinação final.
Palavras-chave: Caracterização de RSU. Metodologia de caracterização. Resíduos sólidos urbanos. Monteiro Lobato.
Abstract
Given the high percentage of small municipalities in Brazil, especially in the Paraíba do Sul river basin region where
they account for 68% of the total, this research proposes a simplified methodology for the characterization of
urban solid waste (MSW). The applied research was supported by the identification of requirements applicable to
the territory, through a survey involving the legal representatives of the municipalities inserted in the basin and
presents a case study in the municipality of Monteiro Lobato. Through this research it was possible to obtain the
applicable requirements for the characterization of MSW in small municipalities, to verify the lack of correlation
between socioeconomic factors in the generation and composition of MSW generated in different portions of small
municipalities. There was also evidence of difference in the characterization results of MSW when sampling is performed in different parts of the territory or in points of final destination.
Keywords: Municipal Solid Waste characterization. Characterization methodology. Urban solid waste.
Monteiro Lobato.
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Caracterização de resíduos sólidos urbanos em municípios de pequeno porte - estudo de caso no município de Monteiro Lobato/SP

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a caracterização dos RSU é componente mínima dos Planos Municipais de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). A elaboração desses planos é uma exigência legal da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para
todos os municípios brasileiros e condição para
o acesso dos municípios a recursos vinculados a
União, para fins de limpeza pública e manejo de
resíduos sólidos (BRASIL, 2010).
Ainda que escassos e não equiparáveis, existem
estudos e metodologias de caracterização que
subsidiam ações de gestão dos RSU no país. Dentre eles está a proposição publicada pelo Instituto Brasileiro de Apoio aos Municípios (IBAM,
2001), que trata da composição gravimétrica de
amostras do RSU aportadas ao local de destino; e
algumas adaptações da NBR 10.007/2004, norteadora da caracterização de resíduos homogêneos. Em estudo realizado na região de Campinas
(SP), evidenciou-se que menos de 50% dos municípios que elaboraram seus PMGIRS apresentou a metodologia adotada para tal fim e, para
os que o fizeram, essas foram as referências adotadas. Segundo os autores, essa metodologia se
aproxima do método estabelecido pela American
Society for Testing and Materials – ASTM (2003)
(RUTKOWSKI, OLIVEIRA e FIORE, 2016).
Também se destaca, no país, a cartilha de orientações para a realização de estudo gravimétrico,
elaborada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, que aborda as etapas de
caracterização dos RSU. Essa metodologia, que
visa orientar as administrações municipais daquele Estado, diferencia as amostras dos RSU a
serem analisadas de acordo com a classificação
social dos bairros de onde se coletam as amostras (FEAM, 2019; MENEZES, 2016). O uso de diretrizes semelhantes também foi verificado na
região de Campinas e os autores identificaram
semelhanças com o método Mbande (2003), do
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 52-66 | Abr a Jun, 2022

South African Institution of Civil Engineering (RUTKOWSKI, OLIVEIRA e FIORE, 2016).
No contexto internacional vigoram outras metodologias, tais como a Metodologia da Direção de
Serviços da Qualidade do Ambiente de Portugal,
uma adaptação do Documento Técnico nº 1 da
Direção Geral da Qualidade do Ambiente (DGQA,
1989), que estabelece parâmetros específicos
de caracterização, tais como: a classificação dos
RSU em 11 classes, o preparo das amostras por
meio do quarteamento e a amostragem por peso.
A metodologia pressupõe a amostragem e a triagem manual relacionada à coleta dos RSU, em
zonas de uso e ocupação diferenciadas em: rurais; urbanas; residenciais; comerciais; com pequenas unidades industriais e outras zonas com
significado no município. O documento aborda
a temática de maneira prática e visual, por meio
da esquematização das etapas de caracterização
dos RSU proposta.
Também é uma referência importante, o método D 5231 da Sociedade Americana de Ensaios e
Materiais (ASTM, 2003), padronizado para a determinação da composição de RSU não processados, por meio da separação manual dos RSU
por tipo de material, com o objetivo de: analisar
sua composição; avaliar potencial de redução na
produção do resíduo; avaliar potenciais de reciclagem; analisar relação da geração de RSU com
variáveis sazonais e geográficas; verificar a diferença entre resíduos comerciais e residenciais; e
aplicar os dados em programas de reciclagem. O
método estabelece uma lista de 26 componentes
a serem separados na caracterização, com nível
de precisão e confiança para cada material.
Vale também evidenciar a metodologia Solid
Waste Analysis Tool (SWATOOL, 2004) para a caracterização dos RSU, pois essa leva em consideração as influências temporais na produção e
na composição dos resíduos. Pertinente à sazonalidade, a metodologia determina que a análise
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anual dos resíduos seja realizada baseada em um
mínimo de três, idealmente quatro, campanhas
de triagem sazonais. Visto que os resultados da
análise dos resíduos tendem a ser similares para
a Primavera e Outono, uma destas pode não ser
considerada. A metodologia também subdivide
as áreas para coleta dos RSU de acordo com suas
estruturas residenciais e localização, nos seguintes grupos: áreas suburbanas; áreas interiores de
cidades; moradias e prédios.
A caracterização dos RSU, no Brasil, é reconhecidamente importante como subsídio do planejamento das atividades de gestão e gerenciamento
(BRASIL, 2010). De acordo com a FE-AM (2019), a
caracterização dos RSU é norteadora de estratégias locais e regionais de políticas públicas concernentes à gestão dos RSU, pois permite a projeção da geração desses resíduos, bem como o
dimensionamento de: equipamentos, infraestrutura e pessoal, para a realização das atividades de
manejo dos RSU e orienta a destinação adequada
desses resíduos. Além disso, por meio do entendimento da composição e da geração dos RSU,
é possível elaborar novas técnicas de beneficiamento dos resíduos e implementar a coleta seletiva com maior viabilidade técnica e econômica.
A PNRS estabelece que os PMGIRS para municípios de pequeno porte, com menos de 20.000
habitantes, podem possuir conteúdo simplificado, desde que esses municípios não sejam: integrantes de áreas de especial interesse turístico;
inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito regional ou nacional; e cujo
território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. No entanto, mesmo nesses
casos, o diagnóstico deve conter: fonte geradora,
volume, massa e composição dos resíduos (IBGE,
2010; BRASIL, 2010; MMA, 2012).
De acordo com dados do IBGE (2019), 68,2% dos
municípios brasileiros possuem população abai54

xo de 20 mil habitantes. Esse número expressa a
necessidade da elaboração de uma metodologia
de caracterização de RSU que contemple a realidades desses municípios.
Em decorrência da inexistência de metodologia
padronizada, em nível nacional, foi realizado o
levantamento de requisitos regionais para a proposição de metodologia de caracterização dos
RSU, para os municípios inseridos na bacia do rio
Paraíba do Sul (Vieira & Fiore, 2019). A pesquisa
identificou também a necessidade de simplificação das atividades de caracterização para os
municípios de pequeno porte, já que esses representam 68% dos 184 municípios inseridos no
território e, em geral, dispõe de recursos limitados para tal fim.
Em vista disso, o presente trabalho tem como
objetivo principal a proposição de metodologia
simplificada para caracterização de RSU nos municípios do território em estudo, com a realização de estudo de caso no município de Monteiro
Lobato. Assim, essa pesquisa respondeu também
às seguintes questões: Quais são os requisitos
identificados como aplicáveis para a caracterização de RSU em municípios de pequeno porte? Os
fatores socioeconômicos influenciam na geração
de RSU, em municípios de pequeno porte? Os resultados da caracterização em porções distintas
do território (consideradas as questões socioeconômicas) diferem daqueles obtidos por meio
de amostras em pontos de destinação final?

2 METODOLOGIA
Este trabalho é fruto de uma pesquisa aplicada
pois essa, segundo Gerhardt & Silveira (2009),
objetiva aplicar os conhecimentos adquiridos na
prática a fim de solucionar determinado problema. Trata-se também uma pesquisa descritiva,
que apresenta os fenômenos decorrentes de um
estudo de caso: a aplicação da metodologia de
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 52-66 | Abr a Jun, 2022
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caracterização dos RSU no município de Monteiro Lobato (TRIVIÑOS, 1987). As etapas da pesquisa são descritas na Fig. 1.
Os requisitos da metodologia em questão foram
construídos e validados por meio de questioná-

rio survey envolvendo os representantes legais
das prefeituras e secretarias dos municípios
inseridos na bacia do rio Paraíba do Sul. Para a
construção dessa pesquisa foi realizada a sistematização das respostas oriundas apenas dos
municípios de pequeno porte.

Proposta de
Metodologia Regional

Proposta de Metodologia
para municípios de
pequeno porte

Seleção dos requisitos
para municípios de
pequeno porte

Validação regional dos
requisitos da
metodologia

Micro validação local da
metodologia

Aplicação da
Metodologia de
caracterização de RSU
no Município de
Monteiro Lobato

Equiparação dos
resultados com
aqueles definidos por
Moraes, Pinto e Souza,
(2018).

Figura 1 - Fluxo das etapas do presente trabalho.

A microvalidação local da metodologia consistiu em entrevista do tipo focalizada, conforme
descrita por Júnior (2011) e Yin (2010), junto aos
gestores públicos do município de Monteiro Lobato. A partir desta entrevista, também foi possível realizar identificar os recursos disponíveis no
município e planejar os locais, data e horários em
que seriam realizadas as coletas de amostras dos
resíduos para aplicação da metodologia.

miestruturada com gestores públicos locais, uma

Os critérios adotados para a seleção dos dias de
coleta das amostras foram: disponibilidade de
funcionários públicos que auxiliariam no processo de coleta e caracterização dos RSU; dias que
contemplassem diferentes tipos de coleta pública dos RSU municipais e dias compatíveis em
semanas diferentes. O critério de seleção dos locais de coleta das amostras foram as características socioeconômicas de cada bairro, conforme
proposto por VINUTO (2014). A identificação dos
bairros foi realizada por meio de entrevista se-

Souzas e São Benedito que foram classificados
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vez que o IBGE não apresenta setores censitários
nem divisão socioeconômica por bairro bem definidos para o município em estudo.
Para a aplicação da metodologia de caracterização proposta coletaram-se as amostras de RSU em
quatro dias distintos: duas terças (dias de coleta de
RSU comuns) e duas quartas-feiras (dias de coleta
de RSU recicláveis) nos bairros: Jardim Alvorada,
como de melhor condição socioeconômica, classe
média e baixíssima condição socioeconômica, respectivamente. Essa classificação socioeconômica
também é mencionada por GOMES (2008).
A coleta das amostras dos resíduos para caracterização foi realizada com o auxílio de veículo
fornecido pelo poder público; percorreram-se os
bairros coletando, das lixeiras públicas de cada
bairro selecionado para a metodologia, um volu55
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me de aproximadamente 800L de resíduos sólidos
urbanos acondicionados. Todos os resíduos coletados foram devidamente identificados e dispostos sob uma lona, em local seco e coberto, para
que não houvesse contato com o solo exposto.

trica, peso específico e geração per capita. Esses
parâmetros também participam de diversas outras metodologias de caracterização de RSU, tais
como: ASTM (2003; CE (2004); DGQA, (1989) e
FEAM (2019).

Após serem coletados, os resíduos foram dispostos em lona para homogeneização e quarteamento consecutivos, até ser obtida uma amostra com volume de aproximadamente 200L. As
etapas desse processo se assemelham àquelas
propostas pelo Método ASTM D 5231 (1992);
pela DGQA (1989) e FEAM (2019). Cada uma das
amostras selecionadas foi acondicionada temporariamente em tambor de 200L e pesada em
balança mecânica com capacidade de 180kg
(erro +/- 2g). Para tanto, conforme sugerido por
ASTM (2003); DGQA (1989) e FEAM (2019), preencheu-se o tambor sem deixar transbordar, sem
comprimir os resíduos e com agitação para que
os espaços vazios fossem ocupados. O peso do
tambor vazio foi desconsiderado nos valores das
pesagens (tara).

Para as análises químicas, coletaram-se as
amostras de resíduos em dias distintos, um de
coleta comum e outro de coleta seletiva. Para a
determinação do Teor de umidade, foram adotados os procedimentos especificados na NBR
6457 (ABNT, 1986). O pH do extrato lixiviado foi
obtido considerando-se os procedimentos estabelecidos pela NBR 10.005 (ABNT, 2004) e as
proposições de Falcão (2005). Para a medição do
Teor de Matéria Orgânica, realizou-se o método
da determinação por titulação (método volumétrico), referido por Cantarella et al., (2001).

Cada uma das amostras foi disposta individualmente sob uma lona seca. Elas foram devidamente identificadas, de maneira homogênea e
com espaçamentos entre os resíduos para facilitar o manuseio (DGQA, 1989). Posteriormente
iniciou-se o processo de triagem dos resíduos,
por meio da separação manual das diferentes
classes de resíduos propostas na metodologia
em questão. A triagem foi realizada com o auxílio
de quatro pessoas já capacitadas para tal fim.
Posterior ao processo de triagem, pesou-se, com
o auxílio de um dinamômetro, cada classe de resíduo e anotaram-se os dados gerados. Os dados
do peso de cada classe de resíduo e das amostras
totais, bem como o volume do tambor de amostragem, foram subsídios para o cálculo de três
dos parâmetros físicos sugeridos na metodologia proposta, sendo eles: composição gravimé-
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Por fim, os resultados da presente metodologia
foram equiparados àqueles relatados por Moraes, Pinto e Souza (2018) em seu trabalho de
caracterização realizado para o município de
Monteiro Lobato, denominado: Caracterização
gravimétrica de resíduos sólidos urbanos em
municípios com até 5000 habitantes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 35 municípios respondentes ao questionário de proposição/validação de requisitos para
a elaboração de metodologia de caracterização de RSU na bacia hidrográfica do rio Paraíba
do Sul (Vieira & Fiore, 2019), 19 classificam-se
como municípios de pequeno porte (com menos de 20 mil habitantes) e, dentre eles, 16%
pertencem ao estado do Rio de Janeiro; 68%
ao estado de Minas Gerais e 16% ao estado de
São Paulo (Fig. 2). Essas respostas foram sistematizadas e avaliadas, e suas informações foram adotadas para a proposição metodológica
apresentada no presente trabalho.
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Figura 2 - Municípios de pequeno porte participantes da microvalidação.

A Fig. 3 apresenta a percepção dos municípios
de pequeno porte em relação à possível existência de correlação entre os fatores territoriais e
a geração e composição dos RSU em seus territórios. É possível verificar que dentre os fatores

com alta correlação percebida estão: a cultura e
os hábitos de vida locais (81%); os eventos festivos e culturais (78%); os fatores socioeconômicos (69%); e os diferentes tipos de coleta de
RSU (62%).

Sazonalidade
Diferentes setores
econômicos

90%

Períodos/Eventos
Festivos e culturais

60%
Industrialização local

30%

Cultura e Hábitos de
vida locais

0%
Condições
Socioeconômicas

Tecnologias de
tratamento

Localização
geográfica

Diferentes tipos de
Coleta de RSU
Diferentes tipos de
destinação de RSU

Figura 3 - Porcentagem de municípios que consideram alto o grau de importância dos fatores com a geração de RSU.
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As variáveis para compor os procedimentos
de caracterização dos RSU, que obtiveram os
maiores percentuais de aceitação pelos muni-

cípios de pequeno porte do território estudado, estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Variáveis do processo de caracterização de RSU, eleitas pelos municípios de pequeno porte da região.
Porcentagem dos
municípios que fizeram
esta escolha
69%

DGQA,1989.

62%

CE, 2004.

62%

FEAM, 2019; SWA-TOOL, 2004.

Quarteamento

46%

ABNT NBR 10007:2004

5 ou 7 dias

46%

D 5231, 1992. ASTM

A cada 1 ano

46%

CARVALHO, 2005.

35% cada um

SWA2004. -TOOL,

Variável

Escolha dos municípios

Triagem dos RSU
Períodos a serem
considerados em uma
campanha

Manual
Períodos típicos excepcionais
(eventos comemorativos, culturais e
religiosos, etc.)
Porções determinadas em
função das condições
socioeconômicas

Divisão em unidades
territoriais
Tipo de preparação da
amostra para triagem
Período de tempo de
seleção de amostras
Frequência de repetição
das campanhas
Tamanho das unidades
de amostragem
Nível de amostragem
Ponto de amostragem

1. Por volume de 1m³
2.Peso fixo de 100Kg
Lixeiras externas
1. Contêiner
2. Sacos ou similares

Referência

42%

ASTM D 5231, 1992.

27% cada um

ABNT NBR 10007:2004

Consideradas as variáveis do processo de caracte-

6. Dupla homogeneização e quarteamento ma-

rização de RSU, eleitas pelos municípios de peque-

nual, com descarte das amostras vis-à-vis, para

no porte da região em estudo (Tabela 1), foi propos-

obtenção de amostra de 200L para ser triada;

ta uma metodologia simplificada de caracterização
de RSU, contendo as seguintes atividades:

7. Triagem manual dos resíduos em, no mínimo
14 classes, a saber: RCC; Tetrapak; plásticos; re-

1. Identificação das diferentes unidades territoriais,

síduos perigosos; REE; materiais de higiene; iso-

em funções de suas condições socioeconômicas;

por; metais; orgânicos; RSS; vidros; tecidos, papel

2. Eleição de uma unidade territorial, para cada
diferente condição socioeconômica identificada;
3. Campanha de amostragem contemplando,
no mínimo, um dia de análise para cada um dos
diferentes tipos de serviços de coleta municipal
dos RSU. Ex.: coleta comum e seletiva;
4. Coleta de amostras de RSU não compactadas,
de forma aleatória, diretamente em lixeiras das
unidades selecionadas, acondicionadas em sacos plásticos;

e outros materiais.
8. Análise dos seguintes parâmetros físico-químicos: composição gravimétrica, geração per
capita, peso específico, teor de umidade, pH e
teor de matéria orgânica.
Especificamente para a determinação da geração per capita dos RSU, sugere-se que se obtenham dados da quantidade de RSU que chega
dos veículos de serviço de coleta municipal ao
local de destinação final e que se divida o valor
dessa quantidade diária pelo número total de

5. Volume de RSU coletado em cada unidade ter-

habitantes do município, obtendo-se então a

ritorial igual a 800L;

geração per capita diária.
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3.1 Caracterização de RSU no município de Monteiro Lobato
A Fig. 4 (a,b e c) apresenta a composição gravimétrica dos RSU em cada um dos bairros avaliados nesse estudo.
4a - Composição gravimétrica dos RSU de coleta comum e seletiva, bairro São Benedito.
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4b - Composição gravimétrica dos RSU de coleta comum e seletiva, bairro Souza.

Comum

Te
tra
pa
k

RC
C

Ho
sp
ita
lar
Te
ci d
o
El
et
rô
ni
co
s
Pe
rig
os
os

Iso
po
r

en
e

Hi
gi

et
al
M

Pa
pe
l

Vi
dr
o

Pl
ás
tic
o

Or
gâ
ni
co

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Seletiva

4c - Composição gravimétrica dos RSU de coleta comum e seletiva, bairro Jd. Alvorada.
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Figura 4 - Composição gravimétrica dos RSU coletados em bairros do município de Monteiro Lobato.
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Nenhum dos bairros estudados apresentou inexistência de material orgânico nas amostras coletadas em dias de serviço de coleta seletiva ou
de material reciclável seco nas amostras coletadas nos dias de serviço de coleta de RSU comum.
Isso demonstra que, a despeito da realização da
coleta seletiva, há que se invitar esforços na educação da população para que ocorra a devida segregação na fonte geradora.
Em todos os casos amostrais, os principais componentes do material orgânico eram: cascas de
frutas e legumes e alimentos cozidos. Os plásticos
eram, em sua maioria, embalagens de alimentos
e produtos de limpeza. Os papéis eram papelões.
Os resíduos de higiene pessoal eram, em sua
maioria, papel higiênico usado. Os tecidos eram
roupas e sapatos. Os resíduos eletrônicos eram
fones de ouvido, relógio, etc. Os perigosos eram
pilhas, lâmpadas e baterias. Os isopores eram recipientes de alimentos e as caixas Tetrapak acondicionadoras de líquidos alimentícios.
Os elevados percentuais de resíduos orgânicos
observados em todos os bairros evidenciam a
necessidade de reversão do material no território, uma vez que esse resíduo vem sendo encaminhado para aterramento. É possível observar
também que os bairros com melhores condições

socioeconômicas apresentaram maior percentual de material orgânico em suas composições
e que a correta segregação dos RSU não está associada ao padrão socioeconômico do local de
sua geração.
A alta quantidade de tecido encontrada na amostra coletada em dia de coleta seletiva, no bairro
São Benedito (Fig. 4b) deve-se, possivelmente, ao
fato de o bairro receber, esporadicamente, donativos de roupas, provenientes de outras regiões
do município. Essas roupas são descartadas em
grandes quantidades, quando não são aceitas
pelas famílias do bairro em questão ou em função da pequena vida útil restante das peças.
A geração per capita foi determinada, no presente trabalho, por meio da série histórica mensal de
geração dos RSU do município apresentada por
Moraes, Souza e Pinto (2018) referente aos anos
de 2014 e 2017. Dessa série, verifica-se que a
produção média mensal de RSU no município é
de 65,31 toneladas, o que significa um valor de
geração per capita de 0,48 kg de RSU por habitante por dia.
Os valores dos pesos específicos dos RSU amostrados estão mostradas na Fig. 5.

Figura 5 - Peso específico dos RSU dos bairros selecionados.

De acordo com CEMPRE (2018), caso seja necessário adotar um valor estimado para o peso es-
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pecífico dos RSU, sem que se realize um plano de
amostragem, esse valor deve estar em torno de
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250 a 300 kg/m³. Para o IBAM (2001), o peso específico padrão para resíduos sólidos domésticos
é de até 230 kg/m³. Rezende et al. (2013) realizaram a medição do peso específico referente aos
bairros Jardins América e Ameriquinha no município de Jaú (SP) para o ano de 2010 e obtiveram um
valor médio de 136,2 kg/m³. Um estudo realizado
por Rocha & Aguiar (2012) mostrou que dos 9 municípios estudados pelo autor, 8 apresentavam
valor de peso específico variando entre de 171,46
a 216, 07 kg/m³ e todos eles também possuíam
população abaixo de 20 mil habitantes.
Os pesos específicos encontrados nos três bairros avaliados no município de Monteiro Lobato
(Fig. 5) em dias de coleta seletiva apresentam
valores abaixo dos encontrados pelos autores
acima. Esse resultado é esperado pois, enquanto os autores anteriormente citados realizaram
a determinação dos parâmetros físicos com
base na mistura total de resíduos, a presente
metodologia apresenta, para este caso, os pesos específicos para resíduos provenientes de
coleta de resíduos recicláveis, que tendem a
apresentar valor de peso específico inferior ao
de resíduos comuns.
O peso específico oriundo da coleta de RSU comum referente ao bairro Souza, em Monteiro
Lobato, apresentou o maior valor de peso específico, que pode ser explicado pela elevada
quantidade de matéria orgânica proveniente,
principalmente, de resíduos agrícolas. Os demais
valores de peso específico referentes a São Benedito e Jardim Alvorada, apresentaram-se consideravelmente abaixo dos valores encontrados
pelos autores previamente citados, fato este que
se deve possivelmente à alta quantidade de materiais recicláveis e de higiene encontrados nas
amostras de RSU provenientes de coleta comum.
Ao realizar a comparação dos pesos específicos
médios (coleta comum + seletiva) dos RSU dos
três bairros de Monteiro Lobato (Tabela 2) sob a
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 52-66 | Abr a Jun, 2022

perspectiva de Condições Socioeconômica, observa-se que não existe um padrão de diferença, pois os bairros São Benedito (padrão rural
e de baixa condição socioeconômica) e Jardim
Alvorada (padrão urbano e alto padrão socioeconômico), embora possuam distinções de uso
e condição socioeconômica, apresentam pesos
específicos similares.
Tabela 2 - Peso específico médio dos RSU para os
bairros estudados
Média Peso
Específico
(coleta comum
+ Seletiva)
(kg/m3)

São Benedito

Souza

Jardim
Alvorada

92,55

164,75

94,2

O valor destoante do peso específico do bairro
Souza deve-se possivelmente à variação nos padrões de geração dos RSU devido à existência de
casas de veraneio, o que ocasiona flutuação na
população local.
Os valores calculados do Teor de umidade, pH e
Teor de matéria orgânica das amostras de RSU
coletadas em diferentes dias de serviço de coleta
estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Teor de umidade, pH e Teor de matéria
orgânica para os diferentes tipos de coleta
Coleta
Comum
Seletiva

Teor de
Umidade (%)
37
53

pH
6.75
6.26

Teor de matéria
orgânica (g Kg -1)
86.3
92.5

Segundo o IBAM (2001), estima-se que o teor de
umidade em RSU varie em torno de 40 a 60% e o
pH situe-se entre 5 a 7. Para um bom processo
de compostagem, CEMPRE (2018) menciona que
o teor de umidade dos resíduos de coleta comum
deve estar entre 40 e 60% e o pH entre 6 e 5,4.
Ainda segundo o CEMPRE (2018), para que seja
possível sua reciclagem, os papéis devem possuir
teor de umidade variando, no máximo entre 10
e 15%. Além disso, o autor mostra que resíduos
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oriundos de atividades de maternidade (como
fraldas) possuem teor de umidade de aproximadamente 59,3%. Com relação ao Teor de Matéria
Orgânica, não foi possível encontrar, na literatura, dados referentes à medição desse parâmetro
especificamente para resíduos sólidos urbanos.

de serviço de coleta comum e reciclável. No entanto, não fizeram a diferenciação das amostras
por bairro nem as relacionaram com as condições
socioeconômicas do município. Os autores apresentaram também a série histórica de destinação
mensal de RSU entre os anos de 2014 e 2017.

Da Tabela 3 pode-se perceber que o teor de umidade dos resíduos provenientes da coleta comum
é inferior ao referenciado pelo IBAM (2001) para o
processo de compostagem (CEMPRE, 2018), fato
que pode estar associado à mistura inadequada
dos resíduos orgânicos e recicláveis. Essa mistura
também fez com que os resíduos de coleta seletiva possuíssem teor de umidade acima da permitida para a reciclagem de papéis, por exemplo.

Para a medição da composição gravimétrica dos
RSU, os autores classificaram os resíduos nos tipos: isopor, madeira, materiais higiênicos, material orgânico, metais mistos, papel + papelão,
plástico duro, plástico fino, pneu, tecido, vidro e
outros. Além disso, realizaram a medição do peso
específico dos RSU para as amostras diferenciadas em coleta comum e seletiva.

Embora o teor de umidade dos resíduos oriundos
das amostras coletadas em dia de coleta de RSU
comum esteja abaixo daquele observado em dias
de coleta seletiva, verificou-se alta umidade, não
só pela presença de material orgânico, mas também devido à ocorrência de chuvas na semana
em que a coleta foi realizada.
O pH das amostras (Tabela 3) não difere consideravelmente para os RSU de coleta seletiva e comum, e ambos estão fora dos padrões referidos
pelo CEMPRE (2018) para adequado processo de
compostagem. Com relação ao Teor de Matéria
Orgânica, nota-se da Tabela 3 que os resíduos de
coleta seletiva possuem maior quantidade deste
parâmetro, o que possivelmente deve estar associado à presença de materiais de higiene pessoal
e material orgânico misturado a esses resíduos.

3.2 Comparação de resultados gerados por
diferentes metodologias de caracterização
de RSU
Moraes, Pinto e Souza (2018) apresentaram em
seu trabalho a caracterização gravimétrica dos
RSU do município de Monteiro Lobato, também
diferenciando as amostras em: coletadas em dias
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Devido ao fato de Moraes, Pinto e Souza (2018)
terem realizado a amostragem dos resíduos
por meio dos caminhões do serviço de coleta,
foi possível que realizassem também o cálculo
de geração per capita do RSU para o município.
Após a determinação da composição gravimétrica dos RSU do município, os autores também
inferiram, assim como o presente trabalho, que a
segregação dos RSU no município ocorre de forma incorreta ao verificarem a presença de materiais recicláveis junto aos materiais orgânicos e
de materiais orgânicos e de higiene pessoal junto
aos resíduos dispostos para coleta seletiva.
De modo complementar ao trabalho de Moraes,
Pinto e Souza (2018), o presente trabalho incluiu
parâmetros químicos (pH e teor de matéria orgânica) e físicos (teor de umidade) não presentes no
artigo do autor em questão. Além disso, outra diferença entre os trabalhos está na metodologia da
caracterização; enquanto no presente trabalho as
amostras foram coletadas em carro de pequeno
porte e seu quarteamento realizado com o auxílio
de uma pá, as amostras apresentadas por Moraes, Pinto e Souza (2018) foram obtidas no local de
destinação dos RSU coletados pelo serviço local e
seu quarteamento realizado com auxílio de trator,
devido à maior quantidade de resíduos.
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A Fig. 6 evidencia que as amostras de RSU
oriundas de coleta comum, em ambos os
estudos, não apresentam composição gravi-

métrica semelhantes, sendo que o valor mais
divergente se encontra na quantidade de
matéria orgânica.

RSU - COLETA COMUM

RSU - COLETA SELETIVA
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Figura 6 - Comparação da composição gravimétrica dos RSU determinado por Moraes, Pinto e Souza (2018) e o
presente trabalho.

Com relação às amostras de RSU de coleta seletiva, verifica-se da Fig. 6 que os padrões de composição dos RSU estudados por Moraes, Pinto e
Souza (2018) e o presente trabalho são divergentes em grande parte das classes de RSU. Essa diferença decorre possivelmente do fato de que os
autores realizaram a amostragem diretamente
dos veículos públicos de coleta dos RSU, abrangendo um maior campo amostral.
Ao se compararem os valores de peso específico das amostras analisadas por Moraes, Pinto e
Souza (2018) e o presente trabalho (Tabela 4),
nota-se que, em ambos os casos, os RSU apresentam padrão condizente com o esperado, em
que o peso específico dos RSU de coleta comum
é maior que o de coleta seletiva devido à maior
presença de material orgânico.
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Tabela 4 - Comparação de peso específico dos RSU
determinado por Moraes, Pinto e Souza (2018) e o
presente trabalho.
Moraes, Pinto e Souza
(2018)
Presente trabalho

Coleta Comum

Coleta Seletiva

138,15

69

114,44

96,85

4 CONCLUSÕES
Os requisitos identificados como relevantes
pelos gestores públicos do território em estudo
foram capazes de subsidiar uma proposição de
atividades de caracterização de RSU que poderão ser adotadas como diretiva metodológica
para a região e demais municípios de pequeno porte do país. Por meio do estudo de caso,
foi possível verificar que a proposta de metodologia simplificada ora apresentada é exequível
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e os recursos associados à sua condução já
estão, em sua maioria, disponíveis nos territórios municipais.
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Resumo
Frente às diversas tecnologias de tratamento de esgoto disponíveis, o sucesso na escolha da alternativa não
está relacionado a um único critério de julgamento. Os custos envolvidos e os requerimentos de qualidade
de tratamento são as principais restrições encontradas para definir o arranjo tecnológico. Por isso, o objetivo
deste estudo foi avaliar comparativamente os wetlands construídos (WC) e as tecnologias normatizadas pela
ABNT NBR 13969/1997 empregadas no tratamento descentralizado de esgoto. Consideraram-se a eficiência
de tratamento e os custos de construção (CAPEX), operação e manutenção (OPEX), aplicáveis ao cenário de
150 habitantes. As tecnologias estudadas foram: filtro anaeróbio (FAN), lodo ativado em batelada (LAB) e três
modalidades de WC: de fluxo vertical (WCV), de fluxo horizontal (WCH) e a combinação desses dois, formando
um sistema híbrido (SH). Os resultados indicaram que o FAN obteve o menor CAPEX (R$ 80/hab), e o SH, o
maior (R$ 630/hab). Já para o OPEX, o WCH apresentou o menor valor (R$ 7,41 hab-1ano-1), enquanto o LAB
teve o maior (R$ 118 hab-1ano-1). Em relação ao desempenho de tratamento, LAB, SH e WCV apresentaram
as melhores eficiências.
Palavras-chave: Custo de construção e operação. Eficiência de tratamento. Pequenas comunidades.
Abstract
In view of the various wastewater treatment technologies available, success in choosing the alternative is not related
to a single judgment criterion. The costs and the quality of treatment are the main restrictions found to define the
technological arrangement. Therefore, the aim of this study was to evaluate comparatively the constructed wetlands
(CW) and standardized technologies (ABNT – NBR 13969/1997) applied for decentralized wastewater treatment. In
this comparison, treatment efficiency, construction (CAPEX), operation and maintenance (OPEX) cost were considered, based on a scenario of 150 inhabitants. The technologies studied were: anaerobic filter (ANF), batch activated
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sludge (BAS) and the three modalities of CW: vertical flow (VCW), horizontal flow (HCW) and the combination of
these two, composing a hybrid system (HS). The results showed that the ANF had the lower CAPEX (R$ 80/PE), while
the HS the higher (R$ 630/PE). In relation to OPEX, the HCW presented the lower value (R$ 7.41 PE-1 year-1), meanwhile BAS showed higher (R$ 118 PE-1 year-1). Regarding the treatment performance BAS, HS and VCW showed the
higher removal efficiency.
Keywords: Capital and operational expenditureexpenditure. Treatment performance. Small communities.

1 INTRODUÇÃO
Diversas são as tecnologias de tratamento de esgoto disponíveis e capazes de atender a uma ampla gama de padrões de lançamento, fornecer serviços adequados e benefícios ao meio ambiente.
Embora não seja possível projetar em uma única
tecnologia todas as vantagens vinculadas à minimização dos custos, do uso de energia e da área
requerida, ao mesmo tempo em que se almeja a
maximização do desempenho de tratamento, é
necessário considerar os pontos mais relevantes
para cada cenário (seja ele em área rural, periurbana ou urbana) de modo a selecionar a tecnologia que melhor se ajuste às condições locais.
Dentre as diferentes alternativas tecnológicas, os
wetlands construídos (WC) têm ganhado destaque em muitos estudos que demonstram seu potencial para o tratamento de águas residuárias,
indicando, sobretudo, a sustentabilidade, notadamente relacionada ao baixo custo operacional
e à qualidade do efluente tratado (MACHADO et
al., 2017). Além disso, essa ecotecnologia também se mostra uma interessante solução para o
tratamento descentralizado no Brasil em função
das condições climáticas favoráveis (MACHADO
et al., 2017; TREIN et al., 2015).
Apesar disso, até o momento no Brasil essa tecnologia não é normatizada conforme os critérios da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O que existe até o momento é um documento de
consenso elaborado entre pesquisadores e praticantes da área, o qual apresenta os principais
68

critérios e parâmetros de projeto utilizados para
o dimensionamento de WC no Brasil (VON SPERLING e SEZERINO, 2018). Por outro lado, diretrizes
básicas para projeto e construção apresentadas
em normas orientadoras podem incentivar o uso
da tecnologia. Talvez esse seja o motivo principal
pelo qual os sistemas de lodo ativado em batelada
(também conhecido como Sequencial Batch Reactor - SBR) e filtros anaeróbios sejam amplamente aplicados no país (CHERNICHARO et al., 2018;
VIANNA, MESQUITA e ROSA, 2019).
É importante considerar ainda que a disponibilidade de tecnologias não é por si só suficiente.
O processo de tomada de decisão não está relacionado a um único critério de julgamento, mas
sim a um conjunto de variáveis, muitas vezes
conflitantes entre si. A decisão sobre a tecnologia a ser adotada deve derivar de um equilíbrio
entre critérios técnicos e econômicos. Porém não
existem fórmulas generalizadas para isso, sendo
essencial a aplicação do senso comum e experiência técnica na análise (VON SPERLING, 2007).
Em países desenvolvidos, a eficiência, a confiabilidade, a disposição do lodo e o requisito de terra
aparecem como aspectos críticos na seleção do
sistema de tratamento. Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o custo de construção e operação está entre os principais aspectos nessa seleção (VON SPERLING, 2007), embora
a eficiência de tratamento seja muitas vezes um
fator limitante para a implantação da tecnologia.
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Nesse contexto, o presente trabalho realizou uma
avaliação comparativa entre os WC e as tecnologias normatizadas pela ABNT NBR 13969/1997
amplamente utilizadas no Brasil para o tratamento descentralizado de esgoto de pequenas comunidades, sob o ponto de vista dos custos envolvidos e do desempenho de tratamento alcançado.

2 METODOLOGIA
2.1 Tecnologias de tratamento
A comparação entre as tecnologias envolveu a
análise de 5 unidades de tratamento emprega-

das em nível secundário e/ou superior. Dessas,
duas são tecnologias normatizadas pela ABNT
NBR 13969/1997 (ABNT, 1997), sendo elas: filtro anaeróbio (FAN) e lodo ativado por batelada (LAB). As demais tecnologias correspondem
a diferentes modalidades de WC, quais foram:
de fluxo vertical (WCV), de fluxo horizontal
(WCH) e a combinação do fluxo vertical com
horizontal, formando o sistema híbrido (SH).
Na Fig. 1 estão representados em esquemas
os arranjos tecnológicos (AT) analisados neste
estudo, bem como os elementos necessários
para a operação dos sistemas.

Figura 1 - Esquemas dos arranjos tecnológicos (AT) analisados e empregados no tratamento descentralizado de esgoto
de um equivalente populacional de 150 pessoas.
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2.2 Análise dos custos envolvidos com
tecnologias de tratamento de esgoto
Neste estudo foram levantados os custos de
construção (CAPEX - capital expenditure) e custos
de operação e manutenção (OPEX – operational
expenditure) para cada alternativa tecnologia
analisada. Os custos de CAPEX foram obtidos a
partir do dimensionamento das tecnologias de
tratamento e, posteriormente, com o levantamento de materiais, equipamentos, maquinários
e serviços necessários para a construção. Para
padronizar a busca por informações e a comparação entre as alternativas, em todos os casos
considerou-se como população de projeto 150
habitantes de residência de padrão médio.
O dimensionamento das tecnologias normatizadas avaliadas nesse trabalho seguiu as recomendações da ABNT NBR 13969/1997 (ABNT, 1997).
O FAN foi dimensionado considerando um tempo
de detenção hidráulico de 0,5 dias, para a temperatura média do mês mais frio do ano entre 15
e 20 oC, e projetado com 1,5 m de altura total,
sendo a altura útil de 1,2 m, preenchida com brita no 4 (ABNT, 1997). Para o LAB considerou-se
um único tanque reator, onde ocorrem as fases
de enchimento, reação, sedimentação, descarte
e repouso, de modo cíclico (ABNT, 1997). Apesar
de a adoção de dois ou mais tanques permitir
maior folga operacional (VON SPERLING, 2016),
percebe-se que a opção de apenas um reator é
uma prática comum nas unidades implantadas
em escala real, além de apresentar menores custos de implantação. O volume do tanque reator
foi dimensionado em 39 m3, calculado com base
na vazão de entrada e armazenamento do lodo.
Os WCH e WCV foram dimensionados para uma
taxa de aplicação orgânica superficial de 15 e
20 gDBO.m-2.d-1, respectivamente, segundo os critérios de dimensionamento publicados na edição
especial do Boletim Wetlands Brasil (VON SPERLING e SEZERINO, 2018). O WCV componente do
sistema híbrido (SH) também foi dimensionado a
70

partir dessa recomendação de carga orgânica superficial. No entanto, o WCH desse arranjo hibrido
possui algumas particularidades no dimensionamento, tendo em vista que esse recebe efluente
tratado por um WCV, ou seja, com boa remoção
de matéria orgânica. Dessa forma, o WCH componente do SH foi dimensionado para receber uma
taxa hidráulica máxima de 0,08 m3.m-2.d-1 (VON
SPERLING e SEZERINO, 2018).
Já os custos de OPEX foram compostos pelas
despesas com: (1) energia requerida para o funcionamento de equipamentos eletromecânicos;
(2) lodo produzido e sua respectiva remoção por
caminhões hidro vácuo tipo limpa fossa; (3) necessidade de operador para o sistema e (4) conserto de equipamentos eletromecânicos. Assim,
para compor esses custos foram coletados dados
secundários da ABNT NBR 13969/1997 (ABNT,
1997) e da literatura para as tecnologias normatizadas, enquanto para os WC esses dados tiveram como referência a experiência acumulada
com estações de wetlands operadas e estudadas
pelo Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado - GESAD e, também, dados da literatura. Além disso, foram consultadas empresas
prestadoras do serviço de operação de estações
de tratamento descentralizadas.
Os valores de CAPEX e OPEX foram compostos
com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) referente ao mês de julho de 2019. Quando os itens
não constavam desse documento, foram realizados orçamentos em fornecedores de materiais
ou empresas prestadoras de serviços.
Quando os custos de diferentes tecnologias são
comparados, é essencial levar em consideração a
vida útil de cada sistema. Para o LAB, em função
dos equipamentos mecânicos, pode-se considerar como vida útil o período de 15 a 20 anos (VAN
HAANDEL e VAN DER LUBBE, 2012). Em sistemas
de WC, Cooper et al. (1996) sugerem a vida útil em
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15 anos; já Wallace e Knight (2006) e Hoffmann et
al. (2011) afirmam que sistemas bem gerenciados
podem durar 20 anos ou mais com bons resultados de tratamento. Dessa forma, para este estudo considerou-se como vida útil para os sistemas
analisados um período de 15 anos.

2013; TREIN et al., 2015; DOTRO et al., 2017; SANTOS, 2019). Para todos os sistemas foram avaliadas as eficiências de tratamento por meio dos
parâmetros de demanda química e bioquímica de
oxigênio, sólidos suspensos totais, nitrogênio e
fósforo total, nitrogênio amoniacal e ortofosfato,
coliformes totais e Escherichia coli.

2.3 Desempenho de tratamento
A obtenção do desempenho de tratamento alcançado pelas tecnologias normatizadas foi obtido
a partir de informações publicadas na ABNT NBR
13969/1997 (ABNT, 1997), que apresenta algumas faixas prováveis de eficiência de remoção de
poluentes, considerando o conjunto com o tanque séptico. De forma semelhante, para definir
a eficiência de remoção nos WC foram utilizados
como referências principais Von Sperling e Sezerino (2018) e dados primários da estação experimental de WC do Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado (GESAD) (SEZERINO et al.,
2018). Além desses documentos, outros trabalhos
da literatura foram consultados para embasar os
valores de eficiência de remoção adotados para
cada parâmetro e cada tecnologia (OLIVEIRA,
1983; VON SPERLING, 2014; ANDRADE NETO,
1997; PHILIPPI, COSTA e SEZERINO, 1999; ROUSSEAU, VANROLLEGHEM e PAUW, 2004; ÁVILA,
2005; FLORENCIO, BASTOS e AISSE, 2006; ÖÖVEL
et al., 2007; ABIDI et al., 2009; VERA, MARTEL e
MÁRQUEZ, 2010; SERRANO et al., 2011; FUNASA,

2.4 Avaliação comparativa
A comparação entre as tecnologias avaliadas
foi realizada com base na análise dos custos de
construção, operação e manutenção apresentados por cada uma delas, bem como no desempenho de tratamento alcançado. Além disso, a partir dessas informações foram feitas correlações
com possíveis cenários de aplicação em que cada
tecnologia se enquadre melhor, considerando o
contexto do tratamento descentralizado para
pequenas comunidades.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Custos de construção, operação
e manutenção
Na Tabela 1 são apresentados os valores de CAPEX e OPEX levantados para cada uma das cinco
tecnologias analisadas. As áreas superficiais e os
volumes necessários obtidos a partir dos dimensionamentos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 1 - CAPEX e OPEX para as tecnologias estudadas e empregadas no tratamento descentralizado de esgoto de
uma comunidade com equivalente populacional de 150 pessoas, para a realidade de mercado brasileiro e sob um
horizonte de projeto de 15 anos.
Itens para levantamento do custo
Materiais
Equipamentos
CAPEX
Maquinários
Serviços
CAPEX TOTAL
Gasto energético1
Remoção de lodo2
OPEX
Operador para sistema3
(Anual)
Conserto de equipamento4
OPEX TOTAL

WCH
R$ 38.841,15
R$ 5.165,06
R$ 4.842,85
R$ 48.849,06
R$ 1.112,16
R$ 1.112,16
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WCV
R$ 39.794,27
R$ 6.944,46
R$ 4.621,37
R$ 14.130,71
R$ 65.490,80
R$ 113,58
R$ 2.224,32
R$ 173,61
R$ 2.511,51

SH
R$ 62.801,70
R$ 6.944,46
R$ 7.356,00
R$ 17.325,66
R$ 94.427,82
R$ 113,58
R$ 2.224,32
R$ 173,61
R$ 2.511,51

FAN
R$ 7.185,60
R$ 603,14
R$ 4.304,03
R$ 12.092,77
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

LAB
R$ 12.380,37
R$ 18.309,28
R$ 983,92
R$ 18.676,64
R$ 50.350,21
R$ 3.360,24
R$ 5.040,00
R$ 8.897,28
R$ 457,73
R$ 17.755,25
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Tabela 2 - Relativização de área e volume das diferentes tecnologias empregadas no tratamento de esgoto pós reator
primário para um equivalente populacional de 150 habitantes.
Tecnologia
WCH
WCV
SH
FAN
LAB

Área superficial
315,00 m2
315,00 m2
558,75 m2
13,00 m2
13,00 m2

Observa-se a partir dos resultados de CAPEX
que, apesar de a percepção geral ser a de que os
WC são tecnologias com baixo custo de construção, neste estudo e para essa escala de aplicação, constatou-se que o WCH apresentou CAPEX semelhante ao LAB, sendo que o WCV e o
SH apresentaram custos ainda mais elevados. É
importante destacar que a área requerida para a
construção do WCH e do WCV é mais de 24 vezes maior do que o necessário para a construção
do FAN e LAB. Por isso, esse alto valor do CAPEX
para o WC está atrelado ao elevado requisito de
área construtiva e, consequentemente, à grande
quantidade de materiais necessários. Observase, portanto, na composição do CAPEX para os
WC, o elevado custo com materiais e maquinários, principalmente quando comparado ao FAN
e ao LAB, que requerem pouca área.
Vymazal (2010) e Dotro et al. (2017) já haviam
relatado que os custos de capital de WC com

Volume útil
283,50 m3
236,25 m3
382,50 m3
15,60 m3
39,00 m3

Área/habitante
2,10 m².hab-1
2,10 m².hab-1
3,73 m².hab-1
0,09 m².hab-1
0,09 m².hab-1

Volume útil/habitante
1,89 m³.hab-1
1,58 m³.hab-1
2,55 m³.hab-1
0,10 m³.hab-1
0,26 m³.hab-1

fluxo subsuperficial são praticamente os mesmos dos sistemas de tratamento convencionais.
Embora isso não pareça muito convincente à
primeira vista, a principal vantagem econômica que os WC oferecem é o custo significativamente reduzido de operação e manutenção em
comparação com as tecnologias de tratamento
convencional (VYMAZAL, 2010). Por isso, decisões financeiras sobre os processos de tratamento não devem ser tomadas considerando
apenas os custos de construção, e sim os valores
totais despendidos durante a vida útil de projeto, o que inclui também os custos anuais de
operação e manutenção. Nesse contexto, para
essa consideração apresenta-se na Fig. 2 o somatório dos valores de CAPEX e OPEX anuais ao
longo do horizonte de projeto de 15 anos (vida
útil), desconsiderando qualquer avaliação econômica mais aprofundada, isto é, sem considerar a depreciação monetária ao longo do tempo
e a incidência de impostos.

Figura 2 - Valores de CAPEX + OPEX para as tecnologias estudadas e empregadas no tratamento de esgoto de um
equivalente populacional de 150 pessoas, sob horizonte de projeto de 15 anos.
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Analisando os valores de CAPEX + OPEX ao longo
da vida útil dos sistemas, observa-se que apesar
de o LAB apresentar inicialmente custos de CAPEX semelhantes ao WCH, e inferiores ao WCV e
SH, antes do primeiro ano os custos totais passam
a ser maiores do que para o WCV, sendo que no
terceiro ano esse valor para o LAB superou o do
SH, passando a ser a tecnologia com as maiores
despesas totais. Ao final dos 15 anos, a soma do
CAPEX e OPEX resulta para o LAB um montante de
7,5 vezes maior do que esses mesmos custos para
o FAN, a tecnologia mais barata. Na comparação
do LAB com as demais modalidades de WC, ao final da vida útil dos sistemas, o LAB apresenta uma
despesa cerca de 4,8, 3,1 e 2,4 vezes maior do que
o WCH, WCV e SH, respectivamente.

3.2 Desempenho de tratamento
Uma pesquisa pelas eficiências de tratamento
alcançadas pelas tecnologias analisadas neste
estudo foi realizada e é apresentada na Tabela 3.
É importante considerar que a eficiência de remoção de poluentes de sistemas de tratamento
depende de diversos fatores relacionados ao projeto, construção, operação e até mesmo às condições ambientais. Por isso, as eficiências podem
divergir inclusive entre uma mesma tecnologia.
No entanto, de modo geral, observa-se que o
conjunto TS+FAN é responsável pelas menores
eficiências de tratamento. Segundo Andrade
Neto (1997), a combinação do TS com outros
processos anaeróbios não apresenta alta eficiência, principalmente na remoção de patógenos, mas produz efluente razoável, que pode ser
mais facilmente encaminhado ao destino final.
Ademais, a remoção de nutrientes não é significativa em sistemas TS+FAN, e a remoção de coliformes fecais é muito pobre.
No caso do WCH, apesar de ser constituído predominantemente em processos anaeróbios, são
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relatados como muito eficientes na remoção de
matéria orgânica e sólidos em suspensão. A remoção de nutrientes é um processo complexo e
variável, no entanto; as plantas e os microrganismos presentes no meio filtrante apresentam
certa capacidade de remoção desses poluentes
(MOREL e DIENER, 2006). Por isso, os WCH podem apresentar eficiências superiores aos FAN.
No Brasil, os padrões de lançamento de efluentes em corpos hídricos são indicados pela resolução no 430 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA (BRASIL, 2011). Os limites
estipulados inferem para uma concentração de
120 mg/L para DBO, valor que pode ser ultrapassado se o sistema de tratamento proporcionar
remoção mínima em termos de carga de 60%,
enquanto para o nitrogênio amoniacal os limites
exigidos pela resolução CONAMA no 430 estão
suspensos. Além dessa resolução, alguns órgãos
ambientais estaduais e municipais podem adotar padrões próprios mais restritivos por meio de
legislações suplementares. Das 27 unidades federativas do país, 15 possuem legislação própria
(SANTOS, 2019).
Assim, pode-se pressupor que, de modo geral,
o arranjo tecnológico de TS+FAN, apesar de não
apresentar elevada eficiência de tratamento, é
passível de aprovação, com base nas exigências
federais. No entanto, para estados que tenham
limites mais restritivos, para lançamentos em redes de drenagem, ou até mesmo para áreas mais
sensíveis, esse arranjo tecnológico pode não ser
suficiente para atingir as exigências, sendo necessária a adoção de tratamento complementar.
Em contrapartida, as demais tecnologias analisadas, se bem projetadas, construídas e operadas,
podem atingir elevadas eficiências de remoção
de poluentes (HOFFMANN et al., 2011; MOREL e
DIENER, 2006; ABNT, 1997), tendo ainda os sistemas de LAB, WCV e SH grande destaque para a
remoção nutriente.
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3.3 Avaliação comparativa entre as tecnologias
A partir das quatro vertentes analisadas neste estudo: CAPEX, OPEX, desempenho de tratamento e
área superficial requerida, infere-se que os WCH
apresentaram destaque para a operação e manutenção, com o menor custo de OPEX dentre as
tecnologias analisadas. Com relação ao CAPEX,
essa tecnologia apresentou o menor custo dentre
as modalidades de WC. Ainda na comparação com
as demais tecnologias, o WCH apresentou boas
eficiências de remoção de MO e SST; no entanto,
obteve baixas remoções de NH4+, com eficiências
menores que as demais configurações de WC e
LAB, porém superiores ao FAN. Além disso, outra
limitação do WCH é a elevada necessidade de área
superficial para sua implantação, característica
intrínseca aos WC de um modo geral.
O FAN apresenta como principal vantagem o reduzido custo para construção, obtendo o menor
CAPEX dentre todas as tecnologias avaliadas.
Mesmo o WCH, classificado com o segundo menor custo de construção, obteve um valor bem
superior (aproximadamente 4 vezes maior) ao
FAN. Além disso, como já era esperado, o FAN
também obteve reduzidos custos de operação
e baixo requerimento por área superficial. No
entanto, é importante relativizar o seu OPEX
com as demais tecnologias. Apesar de o FAN
ser reconhecido pela reduzida necessidade de
operação, sendo necessária apenas a remoção
periódica do lodo, observa-se que esses custos
competem com o OPEX para as modalidades de
WC. Porém, frente a diversas vantagens do FAN,
a principal limitação está na reduzida eficiência
de remoção de poluentes, principalmente relativa aos nutrientes.
Tanto o WCV como o sistema híbrido apresentaram como principais vantagens a elevada eficiência de remoção de MO, SST e nutrientes. Essas características, aliadas ao embelezamento
paisagístico e o efluente final clarificado, confe74

rem a ambas as tecnologias uma boa visibilidade. Entretanto, como já mencionado, a principal
limitação desses sistemas é a elevada exigência
de área superficial, e relacionado a isso, o elevado CAPEX. Essas limitações são também as
principais diferenças entre essas duas tecnologias. O SH difere do WCV, sobretudo, pela segunda unidade de tratamento (WCH), que confere
ao sistema maior área (aumento de 2,10 para
3,73 m².hab-1) e maior CAPEX (aumento de R$
192,91 por habitante entre as tecnologias). Por
outro lado, ganha em termos de eficiência de remoção, uma vez que proporciona após o tratamento anaeróbio, promovido no TS a montante,
um processo de tratamento predominantemente
aeróbio (WCV), seguido ainda de um anaeróbio
(WCH), possibilitando a nitrificação e desnitrificação simultâneas.
Quanto ao LAB, sua principal qualidade está relacionada à eficiência na remoção de poluentes,
inclusive nutrientes, podendo proporcionar isso
em uma reduzida área superficial necessária. É
importante destacar também que o custo para
implantação do sistema foi mais reduzido que
para o WCV e SH, mesmo incluindo o elevado
nível de sofisticação da automação no LAB. Por
outro lado, essa foi a tecnologia que obteve os
custos de operação e manutenção mais elevados
(aproximadamente 7 vezes maior do que o WC e
sistema híbrido, tecnologias que apresentaram o
segundo maior OPEX).
Além disso, apesar de não ter sido o foco deste estudo, é conhecido que os WC apresentam
como grande destaque a não geração de lodo.
Ainda especificamente para o WCH, não há requerimento de energia, assim como o FAN. Apesar do WCV e SH necessitarem energia para o
funcionamento das bombas hidráulicas que garantem a alimentação intermitente, essa quantidade é bem inferior ao consumo requerido pelo
LAB, para a operação constante de um aerador
submersível e três bombas hidráulicas (Fig. 1).
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Tabela 3 - Eficiências globais de tratamento para o arranjo tecnológico compreendido por tanque séptico seguido de
pós tratamento com as unidades estudadas.
Arranjo
Tecnológico

TS + FAN

TS + LAB

TS + WCH

TS + WCV

TS + SH

DBO

DQO

SST

NH4+

NT

PT

PO43-

70-90%
40-75%

40-70%

>70%

-

10-25%
-

10-20%
-

20-50%

Coliformes
Totais
60-90%
-

80-85%

70-80%

80-90%

<45%

<60%

<35%

-

-

-

85%
67%
67%

83%
73%
-

21%
-

-

40%
-

-

-

70-95%

60-90%

60-90%

-

-

50-90%

-

83%

92%
93%
90%
90100%
90,5%

16,3%

-

-

-

>80%

>85%

<40%

<50%

>85%

>80%
>80%

>80%
>85%

20-30%
<30%

69%

71%

38%

89%

91%

96%

E. coli

Referência

-

-

Von Sperling (2014)
ABNT (1997)
Florencio, Bastos e Aisse
(2006)
Oliveira (1983)
Ávila (2005)
Andrade Neto (1997)

-

-

ABNT (1997)

50,5%

2 unid. log

2 unid. log

<20%

-

1 a 3 unid. log

-

30-50%
<50%

10-20%
<20%

-

2 unid. log
-

1 a 3 unid. log

-

78%

72%

-

-

-

70%

45%

-

70%

1,52 unid. log

1,65 unid. log

FUNASA (2013)
Von Sperling e Sezerino
(2018)
Dotro et al. (2017)
Santos (2019)
Philippi, Costa e
Sezerino (1999)
Estação experimental
GESAD
Von Sperling e Sezerino
(2018)
Dotro et al. (2017)
Santos (2019)
Trein et al. (2015)
Estação experimental
GESAD
Vera, Martel e Márquez
(2010)
Serrano et al. (2011)
Rousseau, Vanrolleghem
e Pauw (2004)
Abidi et al. (2009)
Öövel et al. (2007)

-

>80%

>85%

>85%

<40%

<20%

-

1 a 2 unid. log

-

>85%
88%

>90%
>80%
75%

>90%
>85%
83%

>90%
>85%
47%

<20%
<20%
-

10-20%
<20%
-

63%

2 a 4 unid. log
-

1 a 3 unid. log
-

93%

97%

100%

94%

83%

-

95%

3,07 unid. log

5,16 unid. log

84%

77%

95%

51%

54%

35%

-

1,76 unid. log

1,83 unid. log

70%

71%

87%

55%

-

-

17%

-

-

-

91%

94%

-

65%

52%

-

-

-

81%
91%

78%
-

80%
45%

77%

63%

89%

93%

1,98 unid. log
-

2,12 unid. log
-

Assim, em uma análise mais geral, infere-se que
os WC, principalmente o WCH, são tecnologias
vantajosas para serem aplicadas em comunidades rurais e localidades periurbanas isoladas.
Geralmente, nessas localidades, a disponibilidade por área não é uma limitação, e as operações
e manutenções complexas, que exigem mão de
obra ou serviço especializado, apresentam-se
como uma dificuldade.
Em áreas mais urbanizadas, onde a densidade
populacional é maior e, consequentemente, o
volume de esgoto produzido e lançado no meio
ambiente também é maior, as exigências de qualidade do efluente tratado devem ser mais rigorosas. Por isso, para essas localidades o WCV, o
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 67-78 | Abr a Jun, 2022

SH e o LAB são opções mais adequadas. A definição de uma dessas tecnologias está relacionada
com a disponibilidade por área, OPEX e produção
de lodo, que são as principais divergências e características das tecnologias mencionadas.
Como nessas localidades urbanizadas o custo da
área superficial geralmente é maior e os serviços
e produtos são de fácil aquisição, pressupõe-se
que o LAB seja a tecnologia mais apropriada. No
entanto, apesar de se reconhecer que existe certa
dificuldade na implantação de sistemas extensivos em área em meio urbanos, deve-se avaliar a
possibilidade de implantação dos WC na parcela
do terreno destinada à área verde (MEDEIROS,
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2017) ou, ainda, em telhados de edifícios (HOFFMANN et al., 2011).
Quando os padrões de lançamentos estipulados por legislações não são tão rigorosos, o FAN
é uma alternativa viável, tanto para áreas rurais
e periurbanas, por apresentar simplicidade de
construção e operação, como, principalmente,
para áreas urbanas, por apresentar baixo requisito de área superficial.
Ainda para um último cenário, quando o objetivo é o reúso do efluente tratado para fins não
potáveis, o sistema híbrido apresenta elevado
potencial de utilização, pois além de apresentar
elevadas eficiências de MO/SST e efluente final
clarificado, também apresenta satisfatória remoção de coliformes totais e E. coli.

4 CONCLUSÕES
A partir da avaliação comparativa entre os WC e
as tecnologias normatizadas (do tipo lodo ativado em batelada e filtro anaeróbio) para sistemas
de tratamento descentralizado de esgoto, sob o
ponto de vista dos custos pode-se destacar que
o FAN obteve o menor valor para o CAPEX (R$
80 hab-1), e em segundo lugar está o WCH, que
apesar de ocupar essa posição obteve um CAPEX
ainda 4 vezes maior que o primeiro. Essas duas
tecnologias também tiveram destaque para o
OPEX, com R$ 7,41 hab-1ano-1 para o WCH e R$
13,33 hab-1ano-1para o FAN. Mas vale ressaltar
que o WCV e SH também apresentaram valores
competitivos de R$ 16,74 hab-1ano-1 para ambas as tecnologias, ficando o LAB com os maiores OPEX (R$ 118,37 hab-1ano-1).
Com relação à eficiência de tratamento, observou-se o cenário oposto de preferência sobre as
tecnologias, sendo que com os melhores desempenhos têm destaque o WCV, SH e LAB, apresentando boa remoção inclusive para nutrientes. Já
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o FAN apresentou as menores eficiências de tratamento; apesar disso, para certas localidades
do Brasil ainda assim são passiveis de aprovação
pelos órgãos ambientais.
Frente a isso, conclui-se que os WC são sistemas
interessantes para o tratamento descentralizado em áreas rurais e periurbanas isoladas, onde
disponibilidade por área não é uma limitação
e a operação e a manutenção complexas, que
exigem mão de obra ou serviço especializado,
apresentam-se como uma dificuldade. Já o LAB
é ideal para áreas urbanas, sobretudo em razão
do bom desempenho de tratamento proporcionado em área superficial reduzida. Caso a área
não seja uma limitação, e os padrões de lançamento sejam restritivos, o WCV e SH também são
opções adequadas para essas localidades, tendo
como principal vantagem sobre o LAB a não geração de lodo e o menor requisito de energia. Por
fim, o FAN é uma tecnologia apropriada quando
não existem padrões rigorosos para o tratamento, em áreas rurais por apresentarem baixo custo operacional ou áreas urbanas por requererem
pequena área superficial.
Vale destacar que a ABNT NBR13969/1997
(ABNT, 1997) passa atualmente por uma fase de
revisões e, conforme as mudanças estabelecidas,
os valores de CAPEX e OPEX previstos nesse estudo devem ser revistos.
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Resumo
Os indicadores físico-químicos são importantes como meio para analisar o comportamento dos resíduos orgânicos, em especial os processos degradativos e a toxicidade a estes associada. Neste estudo, objetivou-se
avaliar a influência de indicadores físico-químicos no processo de biodegradação e na fitotoxicidade de sementes de tomate (Solanum lycopersicum). Para isso, construiu-se um biorreator, em escala de bancada, em
tubo de PVC, com volume de 0,03 m3, 1,0 m de altura e 0,20 m de diâmetro. Fez-se o seu preenchimento com
resíduos sólidos orgânicos provenientes do restaurante de uma instituição de ensino, localizada na cidade
Campina Grande, Paraíba, Brasil. O biorreator foi mantido em condições anaeróbias, sendo monitorado durante 355 dias por meio das análises de pH, alcalinidade total, nitrogênio amoniacal total, concentrações
de metano e de testes de fitotoxicidade. Os resultados indicaram que os valores do pH e da alcalinidade total variaram ao longo do tempo, apresentando valores médios de 6,8±0,9 e 4957±1036 mgCaCO3.L-1, respectivamente. Os teores de nitrogênio amoniacal total foram de 1257±473 mgN.L-1. As concentrações de
metano vaiaram de 0 a 58% durante o período estudado. Na avaliação da fitotoxicidade, constatou-se que
as porcentagens dos índices de germinação (131,1±93,6%) foram maiores que os índices de crescimento
(61,9±20,8%), no decorrer do tempo avaliado. Conclui-se que os indicadores físico-químicos analisados não
conferiram toxicidade ao processo biodegradativo dos resíduos orgânicos, uma vez que as concetrações de
metano atingiram valores próximos a 60%. Além disso, as condições avaliadas não interferiram na fitotoxicidade das sementes de tomate.
Palavras-chave: Bioindicador. Biogás. Processos Degradativos. Toxicidade.
Abstract
Physicochemical indicators are important as a means to analyse the behaviour of organic waste, especially the degradative processes and their associated toxicity. This study aimed to assessment the influence of physicochemical
indicators on the biodegradation process and on the phytotoxicity of tomato seeds (Solanum Lycopersicum). For
this purpose, a bioreactor was built, in bench-scale, in a PVC tube with a volume of 0.03 m3, 1.0 m in height and
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0.20 m in diameter. It was filled with organic solid waste from a restaurant of an educational institution located in
the city of Campina Grande, Paraíba, Brazil. The bioreactor was maintained under anaerobic conditions and monitored for 355 days by pH analysis, total alkalinity, total ammonia nitrogen, methane concentrations and with the
use of phytotoxicity tests. The results indicated that the pH and total alkalinity values varied over the established period, presenting average values of 6.8±0.9 and 4957±1036 mgCaCO3.L-1, respectively. The total ammonia nitrogen concentration was of 1257±473 mgN.L-1. Methane concentrations ranged from 0 to 58% during the period
of study. In the phytotoxicity evaluation, it was found that the percentages of germination indices (131.1±93.6%)
were higher than the growth indices (61.9±20.8%) over the evaluated time. The conclusion was that the physicochemical indicators analysed did not present toxicity to the biodegradative process of organic waste, since the
concentrations of methane reached values close to 60%. In addition, the conditions evaluated did not influence the
phytotoxicity of tomato seeds.
Keywords: Bioindicator. Biogas. Degrading Processes. Toxicity.

1 INTRODUÇÃO
A degradação de compostos orgânicos nos resíduos sólidos ocorre em função de mecanismos
biológicos e físico-químicos, catalisados pela
água presente nos resíduos, assim como pelas
águas de infiltração ou de recirculação. Dessa
forma, ao serem degradados, os resíduos sólidos
são convertidos em substâncias mais estáveis,
por meio da atuação de organismos decompositores, tais como: bactérias, arqueas metanogênicas, fungos e protozoários (CASTILHOS Jr, 2003).
A degradação dos Resíduos Sólidos Orgânicos
(RSO) em biorreatores é realizada, principalmente, por via anaeróbia, sendo gerados subprodutos
como gases e lixiviado com elevadas concentrações de compostos de nitrogênio, especialmente, o Nitrogênio Amoniacal Total (NAT). O NAT
constitui-se no somatório da amônia livre ou
não-ionizada (N-NH3) e amônia ionizada (N-NH4)
(REIS e MENDONÇA, 2009).
Em processos de digestão anaeróbia, a amônia
na forma livre atua como um dos principais fatores inibitórios da degradação, visto que, dependendo de suas concentrações, pode apresentar toxicidade às populações microbianas,
em especial às arqueas metanogênicas, além de
efeitos tóxicos em organismos aquáticos e em
80

espécies vegetais (EL-SALAM e ABU-ZUID, 2015;
SANT’ANNA et al., 2010).
Contudo, o nível de toxicidade desse indicador
varia em função do pH. Quanto mais baixo for o
pH, mais hidróxido de amônio (NH4OH) é neutralizado, e menor é a toxicidade da amônia livre.
Ao contrário, quanto mais alto for o pH, maior a
capacidade de contaminação da amônia. Elevações do pH ou da temperatura contribuem para o
aumento dos teores de NH3 no meio (REIS e MENDONLA, 2009).
De acordo com Von Sperling (2014), para valores
de pH menores que 8, todo o nitrogênio amoniacal encontra-se na forma do íon amônio (NH4+),
não tóxica. Já para pH em torno de 9,2, aproximadamente 50% do nitrogênio amoniacal está na
forma de amônia gasosa (NH3), tóxica, e 50% na
forma de NH4+ e, para valores de pH maiores que
11, praticamente todo o nitrogênio amoniacal
está na forma de NH3.
Uma forma de estimar a toxicidade de espécies
vegetais em resíduos sólidos é por meio de testes de fitotoxicidade. Esses ensaios objetivam
avaliar os danos causados pelas combinações
tóxicas presentes nos resíduos sólidos urbanos
(GRYCZAK et al. 2018). Além disso, são comRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 79-92 | Abr a Jun, 2022
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plementares aos ensaios físico-químicos e microbiológicos convencionalmente utilizados em
laboratórios. Dessa forma, vários tipos de sementes de espécies de plantas vêm sendo utilizadas em bioensaios, com finalidade de verificar
o potencial tóxico de substâncias químicas, agindo individualmente ou em combinação.
De maneira geral, estudos desenvolvidos com
resíduos sólidos urbanos coletados em aterros
sanitários e em células experimentais utilizaram
sementes como organismos-teste para avaliação
da toxicidade desse ambiente. Algumas dessas
espécies são: tomate (Solanum lycopersicum), repolho (Brassica oleraceae), alface (Lactuca sativa),
quiabo (Abelmoschus esculentus), cebola (Allium
cepa), entre outros (BUDI et al., 2016; COLOMBO
et al., 2019; FERREIRA Jr. et al., 2015; RODRIGUES
et al., 2013; SILVA, 2016; SILVA, 2015; SILVA et al.,
2015; TIQUIA, TAM e HODGKISS, 1996).
Diante desse contexto, verifica-se que há vários
estudos que avaliaram a toxicidade de resíduos
sólidos urbanos utilizando como organismosteste espécies vegetais variadas. Apesar disso,
estudos que avaliem a fitotoxicidade de resíduos sólidos orgânicos gerados em restaurantes de
escolas, por meio do uso de biorreatores em escada de bancada, embora sejam vantajosos, em
função do baixo custo e do fácil controle de suas
variáveis, ainda são pouco investigados.
Nesse sentido, este trabalho propõe avaliar a influência de indicadores físico-químicos como o
potencial Hidrogeniônico (pH), a Alcalinidade Total (AT) e o Nitrogênio Amoniacal Total (NAT) no
processo de biodegradação de RSO, assim como
a influência desses indicadores na fitotoxicidade
em sementes de Solanum lycopersicum. Tais resultados visam contribuir com o desenvolvimen-
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to técnico e científico para indicar tecnologias
adequadas de tratamento dos resíduos sólidos
urbanos, especialmente dos Resíduos Sólidos
Orgânicos (RSO). Além disso, avaliar o comportamento dos resíduos quanto a aspectos físicos,
químicos e de fitotoxicidade, contribuindo para
a proteção do meio ambiente e da saúde da população.

2 METODOLOGIA
As etapas metodológicas realizadas nesta pesquisa consistiram em: (i) Descrição do aparato
experimental; (ii) Preenchimento do biorreator;
(iii) Monitoramento físico-químico, fitotoxicológico e das concetrações de metano (CH4) dos
RSO presentes no biorreator; e (iv) Análise estatística dos dados obtidos.

2.1 Sistema experimental
O sistema experimental consiste em um biorreator em escala de bancada e foi instalado na
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
campus sede, no Laborátorio de Geotecnia Ambiental (LGA/UFCG). Sua confecção se deu a
partir da utilização de um tubo de Policloreto de
Vinila (PVC), com volume de aproximadamente
0,03m3 e dimensões de 1,0m e 0,20m de altura e
diâmetro interno, respectivamente. O biorreator
foi instrumentado com manômetro, termopares
para a medição de temperatura, válvula de segurança, torneira de liberação de biogás, registro
de coleta e aberturas de saída, para possibilitar
o monitoramento e estudo do comportamento
dos RSO ao longo do tempo. A Fig. 1 ilustra o desenho esquemático do biorreator com destaque
para seus componentes.
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Figura 1- Desenho esquemático do biorreator de bancada utilizado na pesquisa

2.2 Preenchimento do biorreator
Os RSO utilizados no preenchimento do biorreator (Fig. 1) foram coletados no restaurante da Escola Cidadã Integral Severino Cabral, localizada
na cidade de Campina Grande-PB, especificamente nas coordenadas UTM 71335 e 355508.
Esses resíduos eram constituídos de restos de
alimentos, frutas e verduras que foram separados e acondicionados em recipientes plásticos
com capacidade de 0,06 m3, durante um período
de cinco dias. Tal período foi definido de modo a
obter uma amostra de RSO que representasse o
cardápio semanal da escola.
Após coletados, os RSO passaram por um processo de segregação e moagem, em um triturador de resíduos orgânicos, modelo TR 200, com
a finalidade de reduzir o tamanho das partículas
e tornar a amostra mais homogênea. De acordo
com Gunaseelan (1997), a trituração favorece o
processo de degradação anaeróbia no biorreator,
pois aumenta a área superficial de contato para
os microrganismos.
82

Para o preparo da amostra utilizada no preenchimento do biorreator, pesaram-se 25kg da massa de RSO triturados e adicionou se 0,014 m3 de
água destilada, para estabelecer condições iniciais de umidade, visando estimular a atividade
microbiana. Em seguida, a amostra foi submetida à adição de 3,750 kg de esterco bovino (inóculo), o que corresponde a 15% da massa total
de resíduos, considerada ideal para melhorar o
desempenho de biorreatores conforme Lopes
et al. (2003). Além disso, com o objetivo de garantir valores de pH próximos aos referenciados
na literatura de forma a favorecer a atividade das
arqueas metanogênicas, adicionou-se 0,025 kg
bicarbonato de sódio (NaHCO3) por quilograma
de resíduo orgânico.
Após o preparo inicial da amostra de resíduos orgânicos, já com a adição do inóculo e bicarbonato, foram retirados 0,15 m3 dessa amostra para o
preenchimento do biorreator. Posteriormente ao
preenchimento, iniciou-se a etapa de monitoramento dos RSO.
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2.3 Monitoramento dos resíduos sólidos
orgânicos presentes no biorreator
O monitoramento dos indicadores físico-químicos e da fitotoxicidade consistiu na coleta quinzenal de amostras de RSO no biorreator, durante
um período 355 dias. Para a coleta desses resíduos, inicialmente promovia-se a homogeneização manual da massa de RSO, e, em seguida,
coletava-se aproximadamente 0,0005 m3 da
amostra. Vale salientar que a amostra coletada
apresentava consistência pastosa, e, em função
disso, foi coletada em termos de volume. Os ensaios foram realizados no LGA/UFCG.
Os indicadores monitorados foram: pH, alcalinidade total e nitrogênio amoniacal total, conforme APHA (2012) e testes de fitotoxicidade conforme MELO (2003), adaptado de Tiquia, Tan e
Hodgkis (1996). Já as concetrações de CH4 foram
mensuradas por meio de um equipamento portátil, capaz de aferir valores na faixa de 0-100%,
com faixa de erro ± 5,0%.

2.3.1 Testes de fitotoxicidade

Ao final do período de incubação, quantificaram-se os índices de Germinação Relativa das
Sementes (GRS) e o Crescimento Relativo da Raiz
(CRR). As Eq. 1 e 2 foram utilizadas para calcular
o GRS e o CRR das sementes, respectivamente.

a) Germinação Relativa da Semente (GRS%)

GRS =

NSGA
*100
NSGC



(1)

Em que:
GRS - Germinação Relativa da Semente;
NSGA - Número de Sementes Germinadas na
Amostra;
NSGC - Número de Sementes Germinadas no
Controle negativo.

b) Crescimento Relativo da Raiz (CRR%)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

MCAR

MCRC ∗ √MCRC

∗ 100 (2)

Para a condução dos ensaios de fitotoxicidade,
foram utilizados como bioindicadores sementes
de tomate (Solanum lycopersicum) da marca ISLA
PAK sem tratamento químico contra pragas. Essas sementes foram adquiridas em casa de insumos agrícolas do comércio local.

Em que:
CRR - Crescimento Relativo da Raiz;
MCAR - Média do Comprimento da Raiz na amostra;
MCRC - Média do Comprimento da Raiz no controle negativo.

Em placas de Petri (9,5 cm de diâmetro) contendo uma camada dupla de papel filtro qualitativo
(porosidade 110mm) foram distribuídas, com o
auxílio de uma pinça, 20 sementes de tomate, em
triplicata. Nessas placas, adicionaram-se 8 mL
do extrato do resíduo diluído, sendo utilizado a
diluição em série da ordem 10-3, e para o controle negativo foi usada água destilada. Em seguida,
as placas foram fechadas e incubadas em estufa
do tipo B.O.D a temperatura de 20±2ºC, em ausência de luz, por 120 horas (5 dias).

2.3.2 Monitoramento das concentrações
de metano
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As medições das concentrações de metano (CH4)
geradas no interior do biorreator de bancada foram realizadas três vezes por semana, durante
um período de 355 dias. Com os dados encontrados durante essas medições, realizou se uma
média para expressar a concentração de metano
referente ao período de tempo de cada quinzena, possibilitando relacionar tais valores com os
resultados dos demais indicadores analisados.
83

Silva MS, Silva AS, Gomes NA, Melo MC, Monteiro VED

As concentrações de metano foram medidas por
meio de um detector portátil e automático de
gases com infravermelho, Dräger modelo X am
7000, que foi acoplado à válvula de coleta de gás
localizada na parte superior do biorreator (Fig. 1).
O equipamento faz a sucção do gás e direciona o
fluxo para os sensores de leitura entre 180 e 300
segundos, em que foi verificada concentrações
do gás CH4 de 0-100% com faixa de erro ± 5,0%.

2.4 Análise estatística
Para a análise estatística, os parâmetros foram
avaliados por meio da estatística descritiva, utilizando o software Microsoft Excel. Foi utilizado
o estudo da matriz de correlação dos resultados
encontrados para os indicadores físico químicos,
os testes de fitotoxicidade e a geração de me-

tano. O objetivo foi verificar o nível de relação
entre as variáveis, apresentando as correlações
positivas ou negativas. De acordo com Dancey e
Reidy (2006), as correlações que variaram entre
0,10 e 0,30 podem ser consideradas fracas; entre 0,40 e 0,60 são consideradas moderadas; e
valores entre 0,70 e 1,0 podem ser classificados
como fortes. Neste trabalho, foram consideradas
e discutidas apenas correlações significativas
moderadas e fortes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Potencial hidrogeniônico e alcalinidade total
Na Fig. 2, apresenta-se o comportamento dos
valores de pH e de Alcalinidade Total (AT) dos
resíduos sólidos orgânicos ao longo do tempo
de monitoramento.

Figura 2 - Comportamento dos valores de pH e da alcalinidade total dos RSO

Analisando a Fig. 2, observa-se que os indicadores pH e AT apresentaram, ao longo do tempo de
monitoramento, valores variando entre 6,8±0,9 e
4.957±1.036 mg CaCO3.L-1, respectivamente. No
período inicial (t=0), o pH dos RSO foi levemente
básico, em torno de 7,5. Isso aconteceu em fun-
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ção da adição do bicarbonato de sódio (NaHCO3)
no meio, objetivando acelerar o desenvolvimento
das fases de degradação dos resíduos orgânicos
no biorreator e verificar, em um curto período de
tempo, o potencial biodegradativo, assim como a
toxicidade desses resíduos.
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Verifica-se que de 14 ≤ t ≤ 105 dias, os valores
de pH dos RSO oscilaram numa faixa de 5,5 a 5,8.
Logo após os quartoze dias de monitoramento,
o pH reduziu apresentando-se em torno de 5,5,
evidenciando que os resíduos depositados no
biorreator encontram-se na fase ácida de degradação. Nessa fase, os microrganismos acidófilos
produzem quantidade significativa de ácidos orgânicos e dióxido de carbono (CO2), que contribuem para a redução do pH do meio (NAVEEN et
al. 2017; GOMES et al., 2018).

Ademais, com o avanço do processo de biodegradação, os valores de pH elevaram-se em
função do consumo dos ácidos voláteis pelas
arqueas metanogênicas. Tal fato pode ser verificado logo após aos 105 dias de monitoramento, em que o pH da massa dos RSO apresentou
valores entre a neutralidade e basicidade (6,8 a
8,0), indicando que se iniciava a fase metanogênica de degradação dos RSO. Na Fig. 3, ilustra-se o comportamento do CH4 e do pH ao longo do tempo.

Figura 3 - Comportamento das concentrações do CH4 no biorreator em função do pH dos RSO

As concentrações do CH4 variaram de 0 a 58%,

de digestão anaeróbia, o desenvolvimento ótimo

com uma média de 23%. Já o pH oscilou entre

das arqueas metanogênicas ocorre em uma faixa

6,8±0,9 ao longo do tempo avaliado. De acordo

de pH entre 6,5 a 7,5. No entanto, esses micror-

com Kjeldsen et al. (2002), para uma boa bio-

ganismos também conseguem estabilidade para

degradabilidade dos RSU, o pH deve estar com-

a formação de biogás em um intervalo de pH en-

preendido entre 4,5 e 9,0.

tre 6 e 8; quando o pH sofre variações fora desse

As concentrações mais significativas do metano
tiveram início após os 132 dias de monitoramento do biorreator, quando o pH dos RSO atingiu

intervalo, a produção de biogás, sobretudo do
metano, pode ser inibida (AIRES et al., 2020; FERREIRA et al., 2017; ANGELIDAKI; WENDY, 2004).

valores superiores a 6,8. No entanto, as maiores

Além disso, o crescimento dos microrganismos é

concentrações de metano foram mensuradas

influenciado também pela concentração de íons

quando o pH dos resíduos estava em torno de

OH- presentes no meio, que pode ser identifica-

7,6 no dia 277 de monitoramento. Em processos

da por meio da análise de Alcalinidade Total (AT).
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Esse parâmetro é importante, pois na medida em
que as bactérias produzem ácidos, o carbonato
reage com estes, possibilitanto a neutralização
da acidez, além de precipitar os metais pesados
minimizando, dessa forma, a ação inibidora que
eles exercem no processo de degradação (CASTILHOS Jr. et al., 2003; MELO, 2003).
Adicionalmente, de acordo com Metcalf e Eddy
(2003), a AT é um parâmetro que também está
associado às concentrações de nitrogênio amoniacal total nos resíduos sólidos. Tal fato ocorre,
principalmente, devido à presença de hidróxidos
(OH-), carbonatos (CO32-) e bicarbonatos (HCO3-)
e elementos como cálcio, magnésio, sódio, potássio e amônia, e, secundariamente, aos silicatos, boratos e fosfatos.
Em relação à alcalinidade encontrada nos resíduos
sólidos orgânicos (Fig. 2), verificou-se que esta
apresentou valor médio de 4.705,19±1.092,84mg
CaCO3.L-1, ao longo do tempo de monitoramento.
Isso se deu em função do avanço do processo de
degradação dos resíduos sólidos, em que os ácidos presentes no meio foram consumidos, favorecendo a alcalinização do meio.
Conforme Felizola et al. (2006), grandes quantidades de alcalinidade podem estar associadas à elevada concentração de nitrogênio, o que contribui

para a formação de alcalinidade por bicarbonato
de amônia. De acordo com Contrera (2008), no
caso de resíduos de aterros sanitários, por exemplo, a amônia disponível no lixiviado está predominantemente na forma de bicarbonato de amônio ((NH4)2CO3). Tal fato pode ser confirmado ao se
analisarem as elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal total mensuradas durante o período
de monitoramento, conforme se mostra na Fig. 3.
No que se refere à toxicidade, os indicadores físicoquímicos, tais como pH, NAT e AT são importantes
para o entendimento das variáveis tóxicas existentes na massa dos RSO. Ressalta-se que pequenas
variações desses indicadores podem acarretar mudanças significativas no potencial tóxico de algumas substâncias, como, por exemplo, influenciar na
toxicidade do NAT e dos metais pesados.

3.2 Nitrogênio Amoniacal Total
O nitrogênio amoniacal total é composto pelo
somatório da amônia livre ou não-ionizada
(NH3) e amônia ionizada (NH4+). A NH3 é a mais
tóxica para os organismos aquáticos. Na Fig. 4,
ilustram-se as concetrações de NAT determinadas nos resíduos orgânicos ao longo do tempo de
monitoramento do biorreator.

Figura 4 - Comportamento do nitrogênio amoniacal total dos resíduos orgânicos
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De maneira geral, observa-se que as concentrações do nitrogênio amoniacal total oscilaram, com valores médios de 1.250±473 mgN.L-1
ao longo do tempo de monitoramento. As altas
concentrações de NAT, próxima a 2.000 mgN.L-1,
pode estar associada às características dos resíduos sólidos orgânicos, visto que estes contêm,
em sua composição, elevados teores de nitrogênio. Além disso, a adição do esterco bovino,
como inóculo, para acelerar o processo de biodegradação dos RSO, também contribuiu para o
aumento dos valores desse indicador.
De acordo com Silva et al. (2014), as elevadas
concentrações de nitrogênio amoniacal total
mensuradas nos resíduos sólidos orgânicos podem estar associadas também ao seu ciclo, uma
vez que, durante o processo de decomposição
do nitrogênio orgânico, compostos nitrogenados são liberados e processados por bactérias
decompositoras, gerando como produto o gás
amônia. Outro fator que está relacionado ao NAT
é a alcalinidade total que, neste caso, teve uma
contribuição da adição do alcalinizante na massa de resíduos no momento do preenchimento
do biorreator.
Importante notar que, conforme apresentado
na Fig. 4, no dia do preenchimento do biorreator (t=0), as concentrações do NAT foram mais
baixas (228 mgN.L-1) em relação aos demais dias
analisados (de t=14 a t=355). Isso pode ter ocorrido devido à entrada de oxigênio no biorreator
no momento do preenchimento. Tal fato ocorreu
porque as formas predominantes de nitrogênio
no meio são a forma orgânica e amoniacal, sendo que, na forma amoniacal, o nitrogênio pode
aparecer como bicarbonato de amônio e amônia
livre, devido às condições anaeróbias da decomposição da massa de resíduos sólidos, e no momento inicial é provável que não houvesse um
ambiente ainda nessas condições.
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Dessa forma, verifica-se que, conforme os valores de pH da massa de resíduo aumentou para
valores entre a neutralidade e a basicidade (em
167 ≤ t ≤ 327 dias), as concentrações de AT
também aumentaram (Fig. 2); do mesmo modo,
ocorreu uma elevação nos teores de NAT. Apesar
disso, pode-se constatar que, possivelmente, as
concentrações de AT não influenciaram o potencial tóxico dos RSO em relação ao nitrogênio
amoniacal. Isso porque, de acordo com Campos
et al. (2010) e com base no pH determinado, nesse período de tempo, praticamente todo o NAT
estava na forma de N-NH4+, a qual é não tóxica ao
processo degradativo.
O nitrogênio é considerado um poluente importante nos resíduos sólidos e em lixiviado, principalmente em função dos diferentes estados de
oxidação que pode assumir. A amônia gasosa ou
livre, por exemplo, quando em excesso no solo
ou em corpos d’água, possui potencial de causar
diversos problemas, entre os quais destacamse: contaminação e poluição da água, mortandade da fauna e flora, presentes no solo e nos
recursos hídricos, inibição do metabolismo de
microrganismos, problemas de eutrofização nos
corpos aquáticos e fitotoxicidade no solo. Além
desses, cita-se também o surgimento de doenças como a metahemoglobinemia (síndrome do
bebê azul) e a formação de substâncias com poder mutagênico e carcinogênico em vários organismos (SILVA, 2016).
De acordo com Arana (1997), a amônia, quando dissolvida no meio aquático, encontra-se em
equilíbrio entre as formas ionizadas e não ionizada, uma vez que esse equilíbrio é influenciado
pelo pH, temperatura e salinidade. Alterações
desses indicadores podem resultar na variação
da concentração das diversas formas de nitrogênio, que podem atingir concentrações tóxicas
para os peixes.
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Em se tratando da toxicidade ao processo de
biodegradação dos resíduos sólidos, segundo
El-Salam e Abu-Zuid (2015) e Yenigün e Demirel
(2013), o nitrogênio amoniacal total é considerado um dos compostos mais importantes na inibição do processo de digestão anaeróbia, visto
que, dependendo de suas concentrações, principalmente da amônia livre, pode apresentar toxicidade às populações microbianas, em especial,
as arqueas metanogênicas.
As concentrações de NAT consideradas tóxicas
para o processo de digestão anaeróbia divergem de um autor para outro. Tais diferenças, são
atribuídas, principalmente, a condições ambientais de pH e temperatura, assim como pela natureza dos resíduos (ANGELIDAKI, ELLEGAARD e
AHRING, 1993; SILVA, 2016; GOMES, 2018). De
acordo com o estudo desenvolvido por Kayhanian (1994), em um reator anaeróbio de alta taxa
(escala piloto), no qual se analisou a degradação
biológica da fração orgânica dos RSU, foi consta-

tado que a inibição de 50% e 100% dos microrganismos atuantes na fase metanogênica de degradação ocorreu quando os níveis de nitrogênio
amoniacal total atingiram 1.500 e 2.500 mgN.L-1,
respectivamente, a uma temperatura termófila
de 55°C e um pH neutro.
No que se refere aos padrões de lançamento,
o NAT é um dos indicadores utilizados na classificação das águas naturais e padrão de emissão de efluentes. Conforme a Resolução n.430
(CONAMA, 2011), o limite máximo permitido de
emissão de nitrogênio amoniacal total no meio
ambiente é de 20,0 mgN.L-1.

3.3 3.3 Fitotoxicidade
Na Fig. 5, mostram-se os resultados dos testes de
fitotoxicidade por meio da análise da Germinação Relativa das Sementes de Tomate (GRST) e do
Crescimento Relativo da Raiz do Tomate (CRRT)
ao longo do tempo de monitoramento.

Figura 5 - Teste de fitotoxicidade

Na Fig. 5, verifica-se que as porcentagens dos
índices de GRST são maiores que os índices de
CRRT, apresentando valor médio de 131,1±93,6
e 61,9±20,8%, respectivamente. Em relação aos
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índices de CRR, o percentual máximo verificado
foi de 93,7% em t=263 dias de monitoramento. É
importante salientar que a germinação e o crescimento das sementes são considerados relativos,
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uma vez que os cálculos são feitos em relação aos
dados obtidos na amostra em branco (controle).
Nota-se uma variação significativa nos índices
de germinação das sementes ao longo do tempo de monitoramento. Isso ocorre porque, de
acordo com Baskin e Baskin (1988) e Ghersa et
al. (1992), as sementes respondem a combinações específicas de luz, substrato, temperatura,
umidade e concentrações de gases que são mais
favoráveis para o estabelecimento da plântula.
Os resultados obtidos neste trabalho foram
semelhantes aos encontrados por Melo et al.
(2005), Silva et al. (2015) e Gomes et al. (2018)
em estudos realizados com RSU, nos quais a fração orgânica apresentava um percentual superior a 40%. Os autores observaram que os índices de germinação são maiores que os índices de
crescimento. Tal fato ocorre porque, nesta fase
do processo, as sementes utilizam suas reservas
para nutrir-se e só após o consumo dessas reservas elas buscam nutrientes de fontes externas.
Um fator importante que contribuiu para a germinação e crescimento das sementes foi o tipo
de substrato utilizado. Sendo este constituído
dos RSO e incorporado a eles o esterco bovino,
que é rico em nutrientes, em especial o nitrogênio (N) (SILVA, 2018).

Em relação ao CRR, nota-se que nos primeiros
dias de monitoramento (de t=0 a t=42), o crescimento das raízes foi menor, com variações no
restante do período avaliado (de t=54 a t=235).
Esse baixo crescimento na fase inicial pode estar associado à presença de ácidos no meio.
Isso ocorre porque, no início do processo de
decomposição biológica da matéria orgânica,
normalmente se desenvolvem traços de diversos ácidos minerais e, em maior quantidade, os
orgânicos, principalmente o ácido acético e as
toxinas, que fornecem propriedades de fitotoxicidade às sementes. No entanto, apesar disso,
verifica-se que os indicadores fisico-químicos
avaliados não apresentaram influência na germinação nem no crescimento das raízes da semente do tomate, fato que pode ser observado
na Tabela 1, onde se verificou baixa correção
entre os indicadores físico-químicos e os ensaios de fitotoxicidade.

3.4 Análise estatística
3.4.1 Matriz de correlação
Na Tabela 1, apresenta-se a Matriz de Correlação
entre os indicadores: pH, NAT, AT, CH4 e os ensaios de fitotoxicidade.

Tabela 1 - Matriz de correlação para os indicadores analisados
Tempo
pH
NAT
AT
CH4
GRST
CRRT

Tempo
1
0,751
0,520
0,811
0,909
-0,129
0,147

pH

NAT

AT

CH4

GRST

CRRT

1
0,326
0,825
0,816
0,179
-0,146

1
0,536
0,579
0,091
-0,170

1
0,889
0,228
-0,065

1
0,162
-0,095

1
-0,432

1

Legenda: pH - Potencial Hidrogeniônico; NAT - Nitrogênio Amoniacal Total; AT - Alcalinidade Total; CH4 - Metano; GRST - Germinação Relativa das Sementes
de Tomate; CRRT - Crescimento Relativo das Raízes de Tomate.
Fonte: Autores (2020)

De maneira geral, conforme a Tabela 1, observa-se que existe variação no grau de correção
entre os indicadores analisados, apresentando
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 79-92 | Abr a Jun, 2022

correlações fortes positivas, maiores que 0,70,
entre o pH, AT e CH4 e a variável tempo. Isso
ocorre em função do aumento desses indica89
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dores com o passar do tempo. Dessa forma, observou-se que o tempo é um fator importante,
que se relacionou forte e moderadamente com
a maioria dos indicadores.
Por outro lado, nota-se que a GRST e o CRRT
apresentaram correlações fracas negativas entre
o tempo e pH, NAT, AT e CH4 evidenciando que os
indicadores físico-químicos não proporcionaram
fitotoxicidades a sementes de tomate ao longo
do tempo de monitoramento.
Adicionalmente, verifica-se que os indicadores
físico-químicos não interferiram no processo
biodegradativo de RSO, visto que as concentrações de CH4 no biorreator estudado elevaram-se
ao longo do tempo, atingindo cerca de 60%.
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Resumo
O controle de pressão se destaca como uma das principais opções técnicas para aumentar a eficiência energética e hidráulica dos sistemas de distribuição de água (SDA). Esta pesquisa objetivou o desenvolvimento de
um sistema de controle inteligente, sob a ação da Lógica Fuzzy, para o controle de pressão em SDA por meio
do uso simultâneo de válvulas e inversores de frequência. Para fins de comparação, foram desenvolvidos
dois sistemas de controle: descentralizado (cada atuador sendo controlado individualmente) e centralizado.
Os controladores foram aplicados em uma bancada experimental que simula um SDA setorizado, composto
por duas zonas de pressão. A partir da análise dos resultados, constatou-se que os controladores mantiveram as pressões medidas próximas aos valores preestabelecidos como referência. O Sistema Controle Fuzzy
centralizado apresentou melhores resultados que o descentralizado, pois os tempos de assentamento foram
menores e a válvula manteve-se estável nos testes.
Palavras-chave: Abastecimento de água. Controle de pressão. Setorização.
Abstract
Pressure control stands out as one of the main technical options for increasing the energy and hydraulic efficiency
of water distribution systems (SDA). This research aimed at the development of an intelligent control system, under
the action of Fuzzy Logic, for the control of pressure in SDA through the simultaneous use of valves and frequency
inverters. For purposes of comparison, two control systems were developed: a decentralized (each actuator being
individually controlled) and a centralized one. The controllers were applied in an experimental workbench simulating a sectorial SDA composed of two pressure zones. From the analysis of the results, it was verified that the
controllers kept the measured pressures close to the predefined values as reference. The centralized Fuzzy Control
System presented better results than the decentralized system, because the accommodation times were smaller
and the valve remained stable in the tests.
Keywords: Water supply. Pressure control. Sectorization.
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1 INTRODUÇÃO
Os sistemas de distribuição de água (SDA) são
responsáveis por um consumo intenso de água
e energia. No Brasil, os prestadores de serviços
de água são, normalmente, os maiores consumidores das empresas de distribuição de energia
elétrica. Tradicionalmente, os sistemas de água
e energia são projetados e operados como sistemas desacoplados (OIKONOMOU & PARVANIA,
2019). No entanto, esses sistemas são mutuamente interdependentes (SHIN et al., 2018); a
água é geralmente utilizada em grandes quantidades no setor de energia para mineração, produção de combustível, geração em usinas hidrelétricas e resfriamento de termoelétricas. Por
outro lado, a energia é um insumo indispensável
nos SDA, uma vez que a eletricidade é usada para
o bombeamento, o tratamento e a distribuição
de água. Globalmente, a energia elétrica está
entre os três principais itens de custo para os
prestadores e, em muitos casos, representa a segunda despesa, sendo superada somente pelos
custos com pessoal (SILVA et al., 2015).
A automação dos SDA se destaca como uma alternativa eficaz para aumentar a eficiência energética destes SDA. A automação de SDA envolve sistemas de controles; transdutores de nível,
pressão e vazão; válvulas de controle; inversores
de frequência; bem como um sistema de comunicação eficiente (MOURA et al., 2018).
Os sistemas automatizados permitem a adoção de técnicas de controle que interferem diretamente na operação dos SDA. As técnicas de
controle são fundamentadas em algoritmos matemáticos que atuam diretamente nos dispositivos e atuadores sem a intervenção do operador,
conforme as condições operacionais do sistema.
A implementação de controladores garante não
apenas a operação satisfatória do fornecimento
de água, como também permite uma redução no
consumo e nas perdas de água e energia.
94

Os SDA não operam de maneira linear, ou mesmo
previsível. As demandas e pressões requeridas nos
SDA não são, geralmente, uniformes ao longo do
tempo. Com isto, o controle de pressão se destaca como uma das principais opções técnicas para
aumentar a eficiência energética e hidráulica do
SDA (BEZERRA et al., 2012; SARBU, 2016; SILVA et
al., 2015; PAGE et al., 2016; BARROS FILHO et al.,
2017; MOURA et al., 2018; MOREIRA et al., 2020).
As alternativas mais comuns para controlar a vazão/pressão nos sistemas são o uso de válvulas
redutoras de pressão e o acionamento de bombas com velocidade variável (para os casos onde o
bombeamento é direto na rede).
A otimização dos sistemas com base no controle de pressão representa uma oportunidade
significativa para os prestadores economizarem
recursos financeiros e energia enquanto diminuem os custos de manutenção das instalações,
aumentam a produtividade e reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Diante do exposto, esta pesquisa objetivou o desenvolvimento de um sistema de controle inteligente, sob a
ação da Lógica Fuzzy, para o controle de pressão
por meio do uso simultâneo de válvulas e inversor de frequência em SDA sujeitos à variação da
demanda. Optou-se pelo Sistema de Controle
Fuzzy (SCF), pois os métodos clássicos de controle, usualmente utilizados no setor de saneamento, apresentam limitações quando aplicados
a processos com características complexas (nãolinearidades, instabilidade, tempo morto elevado, comportamento não-estacionário e acoplamento entre as variáveis etc.).

2 LÓGICA FUZZY
Em 1965, Lotfi A. Zadeh publicou a primeira
pesquisa com as bases da Lógica Fuzzy (ZADEH,
1965). Em 1972, formou-se no Japão o primeiro grupo de pesquisa coordenado por Toshiro
Terano. Em 1974, Ebrahim H. Mamdani, da UniRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 93-106 | Abr a Jun, 2022
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versidade de Londres, aplicou pela primeira vez a
Lógica Fuzzy no controle de sistemas (MAMDANI,
1974). O controlador de Mamdani foi baseado
na seguinte estrutura: “SE x é A e y é B, ENTÃO
z é C”, na qual tanto a proposição antecedente
como a consequente são variáveis linguísticas de
dois diferentes conjuntos Fuzzy. A partir daí, surgiram as primeiras aplicações da Lógica Fuzzy no
controle de sistemas. O controle de fornos para
produção de cimento pela empresa dinamarquesa F. L. Smidth, em 1976, foi a primeira aplicação
industrial (HOLMBLAD & OSTERGAARD, 1982).
Em seguida, Takagi & Sugeno (1983), em contrapartida ao sistema de inferência Mamdani, sugeriram uma metodologia em que o antecedente
das regras de inferência é formado por variáveis
Fuzzy, enquanto o resultado de cada regra representa valores numéricos.
Em 1984, foi desenvolvido um controlador Fuzzy
para estações de tratamento de água no Japão.
No ano seguinte foi implementado no Laboratório Bell (EUA) o primeiro chip Fuzzy por Togai
& Watanabe (1986). Em 1987, foi inaugurado o
primeiro trem controlado por um sistema Fuzzy
no metrô de Sendai (Japão), e o helicóptero não
tripulado Yamaha-50, totalmente operado por
um controlador Fuzzy. Mas foi em 1990 que a
teoria atingiu a popularidade com o lançamento
no mercado de máquinas de lavar roupas da Matsushita Electric, televisores da Sony e câmeras
fotográficas da Fujitsu, marcando o início do desenvolvimento de produtos de consumo.
Com o intuito de tornar a Lógica Fuzzy mais difundida nos meios acadêmicos e comerciais,
Katbab (1995) publicou em 1995 uma revisão
da literatura que trouxe uma série de casos de
controladores fundamentados na Lógica Fuzzy.
Atualmente, são dezenas de milhares de pesquisas aplicadas com sucesso em processos complexos de diversas áreas da engenharia, como,
por exemplo, geração de energia (ARCOS-AVILES
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et al., 2018; SARRIAS-MENA et al., 2019), robótica (XIANG et al., 2018; AZAR et al., 2018), transporte (GOYAL et al., 2018; PATIL & SOMA, 2018)
e automobilista (DOMÍNGUEZ-NAVARRO et al.,
2018; SETIAWAN et al., 2018).

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Bancada Experimental
Esta pesquisa foi desenvolvida na bancada experimental - Sistema Automatizado de Distribuição de Água (Fig. 1) do Laboratório de Eficiência
Energética e Hidráulica em Saneamento da Universidade Federal da Paraíba - LENHS/UFPB. A
bancada simula um sistema real de distribuição
de água setorizado, composto por duas zonas de
pressão, cujos ramais de descarga possuem cotas topográficas diferenciadas. A zona baixa (ZB)
possui cota de 1,50 m e a zona alta (ZA) uma cota
de 6,50 m.
A bancada experimental possui dois transdutores de pressão (PT-3 e PT-5) e três válvulas proporcionais, cujos dados são apresentados na
Tabela 1. A válvula CV-1, localizada à entrada
da zona de consumo, foi adotada como atuador
para controlar a pressão na ZB, enquanto as válvulas CV-2 e CV-3 atuarão na variação da demanda. A leitura dos parâmetros hidráulicos fornecidos pelos sensores e as ações nos atuadores
é realizada a partir da comunicação estabelecida
entre as placas de aquisição de dados da National
Instruments e o software supervisório LabVIEW®,
bem como a execução de ações de comando sobre as válvulas proporcionais e os inversores de
frequência. O sistema possui medidores de vazão
e um medidor de grandezas elétricas instalados;
entretanto, como o objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de um sistema de controle inteligente para o controle de pressão, esses dados
não foram coletados e processados.
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Figura 1 - Bancada experimental - Sistema automatizado de distribuição de água

Tabela 1 - Características de dispositivos eletrônicos
da bancada experimental
Dispositivo
Fabricante
Modelo
Tensão de
alimentação
Sinal de controle
Faixa de medição

96

Transdutor de
pressão
Acros
TP-ST18

Válvula de controle
Belimo
ARX24-SR(-T)

0 V – 10 V

24 V

4 mA – 20 mA
0 mca – 40 mca

4 mA – 20mA
90°

O conjunto motobomba (CMB) é composto por
uma bomba centrífuga e um motor de indução
trifásico, cujos dados são descritos na Tabela 2. O
acionamento do CMB é realizado por meio de um
inversor de frequência, que permitirá o controle da pressão de serviço nos pontos de medição,
adequando, assim, o funcionamento da elevatória
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às variações de demanda. Desta forma, evitam-se
sobrepressões e gastos energéticos dispensáveis.

Tabela 2 - Características do conjunto motobomba
Fabricante
Modelo
Potência do motor
Frequência de alimentação
Diâmetro nominal de recalque
Diâmetro nominal de sucção
Vazão mínima (frequência nominal)
Vazão máxima (frequência nominal)
Altura manométrica mínima (frequência nominal)
Altura manométrica máxima (frequência nominal)

Schneider
BC-21 R 1 ½
3 cv
60 Hz
1 ½”
2”
17 m³/h
34 m³/h
15 mca
23 mca

Para fins de comparação, foram desenvolvidos dois
Sistemas de Controle Fuzzy: o primeiro é descentralizado (cada atuador sendo controlado individualmente), enquanto o segundo é centralizado (um
controlador Fuzzy atuou no controle simultâneo da
CV-1 e do CMB). O valor adotado para o tempo de
amostragem em ambos os casos foi de 100 ms.

3.2 Sistema de Controle Fuzzy Descentralizado
O Sistema de Controle Fuzzy descentralizado
foi composto por dois controladores MISO, com
múltiplas entradas e uma saída, aplicada em

cada uma das zonas de pressão. Para a zona baixa, as variáveis de entrada determinadas foram:
Erro_ZB - diferença entre o setpoint (valor de referência) estabelecido e o valor medido no PT-3,
e Der_Erro_ZB - que relaciona a diferença entre
dois pontos consecutivos na medição de pressão
com o tempo de amostragem. Como variável de
saída tem-se a alteração do ângulo de abertura
da CV-1 - Δ_Ang.
O segundo controlador MISO do SCF descentralizado foi aplicado no controle de pressão da zona
alta. As variáveis de entrada desse controlador
foram semelhantes ao da zona baixa: Erro_ZA diferença entre o setpoint estabelecido e o valor
registrado da pressão no PT-5, e a Der_Erro_ZA.
Como variável de saída, tem-se a frequência de
acionamento do motor do CMB - Δ_Freq.
As variáveis linguísticas de entrada e saída dos
controladores e as funções de pertinência foram definidas com base em recomendações da
literatura, na natureza do processo controlado
(avaliação do comportamento das pressões para
diferentes configurações operacionais do sistema), e em análises heurísticas e experimentais.
Diante disso, foram adotadas funções de pertinência triangulares e trapezoidais, que são apresentadas nas Fig. 2 a 4.

Figura 2 - Variáveis de entrada do controle descentralizado para a zona baixa
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Figura 3 - Variáveis de entrada do controle descentralizado para a zona alta
(a) Zona baixa

(a) Zona alta

Figura 4 - Variável de saída do controle descentralizado para as zonas baixa e alta

As regras inseridas no processo de inferência

mento parcial da válvula. Ao todo, foram estabe-

Fuzzy foram definidas com base na experiência

lecidas 25 regras de inferência fuzzy para cada

de operadores sobre este tipo de planta. Sabe-se

um dos controladores, que relacionam as fun-

que quando o consumo é alto, haverá uma maior

ções de pertinência das variáveis de entrada com

necessidade de pressurização na rede, devendo

as da variável de saída. As Tabelas 3 e 4 apresen-

a velocidade de rotação do CMB e/ou ângulo de

tam as matrizes associativas fuzzy dos controla-

abertura da CV-1 serem maiores. Em contrapar-

dores do inversor de frequência e da válvula de

tida, quando o consumo cai (pressão aumenta),

controle CV-1, respectivamente. O controle de

à noite, por exemplo, é necessária a redução da

pressão nos dois pontos de medição será por

frequência de acionamento do CMB e/ou fecha-

meio da ação simultânea dos dois controladores.
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Der_Erro_ZB

Tabela 3 - Matriz associativa fuzzy do controlador da ZB

NG
NE
NU
PO
PG

NG
PG
PO
NU
NE
NE

NE
PO
PO
NU
NE
NE

Erro_ZB
NU
PO
PO
NU
NE
NE

PO
PO
PO
NU
NE
NE

PG
PO
PO
NU
NE
NG

Der_Erro_ZA

Tabela 4 - Matriz associativa fuzzy do controlador da ZA

NG
NE
NU
PO
PG

NG
NG
NG
NU
PO
PO

NE
NG
NG
NU
PO
PO

Erro_ZA
NU
NG
NG
NU
PO
PO

PO
NG
NG
NU
PO
PO

PG
NG
NG
NU
PO
PG

3.3 Controlador Fuzzy Centralizado
O segundo sistema de controle é composto por
um controlador Fuzzy MIMO, ou seja, possui múltiplas entradas e múltiplas saídas e atuou no
controle simultâneo do ângulo de abertura da
CV-1 e da frequência de acionamento do motor
do CMB. As variáveis de entrada do sistema foram: Dif_P - diferença de pressão entre as duas
zonas, e o Erro_ZA - diferença entre o setpoint
estabelecido e o valor registrado da pressão no
PT-5. Como variáveis de saída, tem-se o Δ_Ang e
o Δ_Freq. Na Fig. 5, mostra-se os gráficos das variáveis de entrada, enquanto a Fig. 6 representa
a saída do controle.

Figura 5 - Variáveis de entrada do controle centralizado

Figura 6 - Variáveis de saída do controle centralizado
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 93-106 | Abr a Jun, 2022
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As regras que relacionam as variáveis de entrada com as variáveis de saída para o sistema centralizado
estão relacionadas na Tabela 5.
Tabela 5 - Matriz associativa fuzzy do controlador centralizado

Der_Erro_ZB

NG
NG
NE
NU
PO
PG

NE

Δ_Ang=NU/Δ_Freq=NG
Δ_Ang=NE/Δ_Freq=NG
Δ_Ang=NG/Δ_Freq=NG

Δ_Ang=PO/Δ_Freq=PO
Δ_Ang=NU/Δ_Freq=NE
Δ_Ang=NE/Δ_Freq=NE

Erro_ZB
NU
Δ_Ang=PG/Δ_Freq=PO
Δ_Ang=PG/Δ_Freq=PO
Δ_Ang=NU/Δ_Freq=NU
Δ_Ang=NE/Δ_Freq=NU
Δ_Ang=NG/Δ_Freq=NU

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os SCF desenvolvidos foram aplicados nas seguintes situações: com a máxima demanda, ou
seja, as válvulas CV-2 e CV-3 totalmente abertas, e com a mínima demanda – válvulas CV-2 e
CV-3 com de ângulo de abertura em 60º. O valor
de abertura foi estabelecido após a realização de
testes na bancada que garantiram que os valores
acima não alteravam os resultados.

PO
Δ_Ang=PO/Δ_Freq=NU
Δ_Ang=PO/Δ_Freq=PO
Δ_Ang=NU/Δ_Freq=PO
Δ_Ang=NE/Δ_Freq=PO
Δ_Ang=PG/Δ_Freq=PO

PG
Δ_Ang=PG/Δ_Freq=PG
Δ_Ang=PO/Δ_Freq=PG
Δ_Ang=NU/Δ_Freq=PG
Δ_Ang=NE/Δ_Freq=PG

serviço preestabelecidas, mesmo após variações
bruscas de demanda.

4.1 Sistema operando sem a atuação
de controladores
O primeiro nível de operação adotou o sistema
sem a atuação dos controladores e a máxima demanda. Com isto, o CMB operou com a frequência nominal (60 Hz) e todas as válvulas de controle totalmente abertas. O comportamento da
pressão nos pontos monitorados é apresentado
na Fig. 7.

Além das duas situações acima descritas, foram
realizadas perturbações na planta, com o intuito de constatar o comportamento do controlador e sua capacidade em manter as pressões de
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Figura 7 - Comportamento das pressões de serviço nas duas zonas de pressão e seus respectivos
valores de referência, para a máxima demanda, sem a atuação de controladores

Além da operação do sistema, com as válvulas CV-2
e CV-3 simulando a máxima demanda, também foram realizados experimentos para a simulação de

100

mínima demanda, ou seja, CV-2 e CV-3 com ângulo
de abertura igual a 60º. Na Fig. 8, apresentam-se os
valores das pressões registradas para esse cenário.
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Figura 8 - Comportamento das pressões de serviço nas duas zonas de pressão e seus respectivos
valores de referência, para a mínima demanda, sem a atuação de controladores

4.2 Sistema de Controle Fuzzy Descentralizado

pos de assentamento dos controladores (para um

O SCF descentralizado atuou controlando, simultaneamente, a pressão nas duas zonas, cujas pressões de referência foram 16,5 e 11,5 mca para os
pontos de medição das zonas baixa e alta, respectivamente. Na Fig. 9, mostra-se o comportamento
das variáveis do sistema para a condição de máxima demanda, onde é possível observar que os tem-

erro no regime estacionário de 3%) do inversor de
frequência e da CV-1 foram de 51 e 161 segundos.
A pressão do PT-3 atingiu o valor desejado, porém a
CV-1 permaneceu instável ao longo do experimento. A oscilação do ângulo de abertura da válvula
ocorreu, provavelmente, por causa do desacoplamento do sistema em dois controladores.
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Figura 9 - Resultados da atuação do SCF descentralizado para o sistema operando com máxima demanda Comportamento das pressões de serviço nas duas zonas de pressão

O controlador obteve uma resposta mais eficiente e atuante no PT-5, visto que nesse ponto não
houve registro de sobressinal e seu tempo de
assentamento foi inferior ao do PT-3. Apesar do
tempo de assentamento do controlador fuzzy da
ZB ter sido quase o triplo, em relação à ZA, este
atuou de maneira satisfatória, mantendo a pressão em um valor próximo ao estabelecido ao longo do experimento.
Com base no comportamento das pressões medidas (respostas dos transdutores PT-3 e PT-5),
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 93-106 | Abr a Jun, 2022

pode-se afirmar que o sistema possui um tempo morto de, aproximadamente, 17 segundos,
quando acionado em repouso. Com isso, o erro
medido, bem como sua derivada, apresenta os
maiores valores de correção no início dos testes,
o que gerou um maior incremento por parte do
delta de frequência de acionamento do motor e
do delta de angulação da CV-1. Em contrapartida, ao atingir valores próximos aos de referência,
o sistema apresentou um erro e uma derivada
do erro próximos a zero, os incrementos foram
nulos, atingindo assim o regime estacionário.
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Esse comportamento é compatível com as regras
estabelecidas nas matrizes associativas fuzzy
(Tabelas 3 a 5), que estabelecem incrementos
altos para erros altos e incrementos nulos para
erros medidos próximos a zero.

e 46 segundos após o acionamento do controle,
atingiu a pressão de referência de 16,50 mca.
O PT-5 acompanha o desenvolvimento da frequência de acionamento do CMB, que registra
43,17 Hz quando a pressão do PT-5 atinge o estado estacionário. O comportamento da CV-1,
de forma análoga, acompanha o desempenho
do PT-3, estabilizando no regime estacionário.
Na mínima demanda, é possível constatar que a
válvula influencia diretamente e eficientemente
no comportamento de PT-3, fazendo com que as
pressões de serviço sejam atingidas, sem grandes variações no ângulo de abertura.

A Fig. 10 apresenta os resultados obtidos para a
bancada experimental operando com a mínima
demanda. Observou-se que o PT-3 apresentou
sobressinal; no entanto, após 117 segundos de
acionamento do controle, este estabilizou, atingindo o valor de referência desejado de 11,5 mca.
O PT-5, por outro lado, não registrou sobressinal,
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Figura 10 - Resultados da atuação do SCF descentralizado para o sistema operando com mínima demanda Comportamento das pressões de serviço nas duas zonas de pressão

O experimento com demanda mínima obteve
uma resposta mais eficiente e atuante no PT5, visto que nesse ponto não houve registro de
sobressinal, e seu tempo de assentamento foi
inferior ao do PT-3. De forma análoga ao experimento com demanda máxima, o tempo de assentamento para a ZB foi quase o triplo do registrado para o controle de pressão da ZA.
A Fig. 11 apresenta o comportamento do sistema
para variações bruscas nas demandas das zonas
baixa e alta para as demandas máxima e mínima,
respectivamente. As perturbações foram realiza-

102

das após as duas variáveis de estado terem atingido seus valores de referência. Na primeira perturbação, causada pelo fechamento do registro de
saída da ZB, observa-se um aumento da frequência no CMB, visto que a vazão na ZB diminuiu. No
segundo distúrbio, foi realizado o fechamento do
registro de saída da ZA, o que inverteu a situação
em termos de vazões, com a diminuição na ZA, o
CMB se apresentou menos requisitado, logo, foi
constatada uma redução na frequência. Apesar
dessas alterações, o controlador se mostrou bastante eficiente, e permitiu que as pressões de serviço fossem mantidas após as perturbações.
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Figura 11 - Comportamento das pressões de serviço com o SCF descentralizado respondendo à perturbação momentânea

4.3 Sistema de Controle Fuzzy Centralizado

segundos. De forma análoga, a Fig. 12b apresenta

A Fig. 12 apresenta o comportamento do SCF centralizado para o sistema operando com a demanda máxima e mínima. De acordo com os gráficos
da Fig. 12a, observou-se uma resposta rápida da
CV-1 e do CMB, levando as pressões aos seus valores de referência. Os tempos de assentamento
dos controladores da CMB e CV-1 foram de 15 e 17

os resultados do SCF centralizado para o sistema
operando com mínima demanda. Observa-se que
o CMB eleva rapidamente as pressões aos seus
valores de referência, demorando 15 segundos
para os pontos de medição PT-3 e PT-5 atingirem
os valores preestabelecidos. Não foi necessária a
atuação da CV-1, que se manteve estável.
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Figura 12 - Resultados da atuação do SCF centralizado - Comportamento das pressões de serviço nas duas zonas de pressão
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Os experimentos com perturbações realizados no
sistema operando com o SCF centralizado atuando foram similares aos anteriores (SCF descentralizado). Os resultados são apresentados na Fig. 13,
e demonstram que o SCF respondeu satisfatoriamente, garantindo a estabilidade do sistema e a
manutenção das pressões de serviço próximas aos
valores pré-estabelecidos. Após essas interrupções, é possível detectar a diminuição simultânea
na frequência do CMB e sua ágil resposta ao retorno das condições normais de operação.

res mantiveram as pressões medidas próximas
aos valores preestabelecidos como referência.
O Sistema de Controle Fuzzy centralizado apresentou melhores resultados que o descentralizado, pois os tempos de assentamento foram
menores e a válvula CV-1 manteve-se estável
em todos os testes daquele, pois o Controle
Fuzzy centralizado apresentou tempos de assentamento menores e sobressinais imperceptíveis nos testes experimentais quando comparados aos resultados gerados pelo controle
descentralizado, garantindo ao sistema uma
melhor resposta e maior estabilidade.

A partir da análise dos dados experimentais
registrados, constatou-se que os controlado-
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Figura 13 - Comportamento das pressões de serviço com o SCF centralizado respondendo à perturbação momentânea

5 CONCLUSÃO
Nesta pesquisa, foram propostos, desenvolvidos
e aplicados dois sistemas de controle Fuzzy com
o intuito de controlar as pressões em um sistema
automatizado de distribuição de água, que simulou
duas zonas topográficas diferenciadas. O controle
tinha como base de regras requisitos hidráulicos, o
que garante uma operação mais eficiente do que
as realizadas no dia a dia da maioria dos SDA.
104

O primeiro Sistema de Controle Fuzzy foi composto por dois controladores desacoplados que controlavam, de maneira independente, as pressões
em cada zona de pressão, enquanto o segundo foi
um sistema centralizado do tipo MIMO, cujo objetivo de funcionamento era controlar, ao mesmo tempo e de forma dependente, as pressões
nas duas zonas. Pelos resultados apresentados,
o segundo controle se mostrou mais eficiente e
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teve respostas mais robustas, quando comparado ao SCF descentralizado. Nas duas situações,
foi possível constatar a influência mais significativa do CMB na pressurização das duas zonas; no
entanto, a válvula de controle era indispensável
na regulação simultânea das pressões.
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Resumo
O lixiviado de aterro sanitário (LAS) é um resíduo com elevada carga de poluentes recalcitrantes, altos níveis
de nitrogênio amoniacal, sólidos, metais pesados, fósforo e baixa relação DBO5/DQO. O presente estudo foi
desenvolvido em sistemas alimentados em regime de batelada. O lixiviado foi coletado no Aterro Sanitário
Metropolitano de João Pessoa (ASMJP-PB) e apresentou concentração média de 2514 mg.L-1 de N-amoniacal.
A Cepa de Chlorella sp. foi isolada do lixiviado. O sistema constituiu-se de 7 biorreatores alimentados com lixiviado in natura diluído em água destilada em diferentes percentuais (10, 20, 30, 40, 50 e 100%), tendo Meio
Basal de Bolds (MBB) como controle positivo. Cada biorreator foi alimentado com 500mL de substrato e 10
mL de cultivo de Chlorella sp. em fase estacionária, densidade celular de 5,47×104 cel.mL-1, TDH de 336h com
amostragens de 50 mL a cada 48h para avaliação do pH, oxigênio dissolvido, turbidez, nitrogênio amoniacal e contagem de células. As análises foram conduzidas em duplicata. A estatística dos dados foi realizada
por meio de um planejamento full fatorial de três níveis Box-Behnken 3(2-0) design (BBD) combinado com a
metodologia de superfície de resposta e (ANOVA), por meio dos softwares Microsoft Excel 2013, Statistic 8,0
e Minitab 17. Foi registrado crescimento celular em todos os tratamentos, com remoções de N- amoniacal
variando entre 6 e 44%, e incrementos celulares variando entre 27 e 178% até 96h de monitoração. Os resultados deste estudo são indicativos de que a Chlorella sp. consegue crescer em lixiviado, podendo ser aplicada
na fitorremediação de LAS.
Palavras-chave: Crescimento celular. Toxicidade. Chorume. Nutrientes. Microalgas.
Abstract
Landfill leachate (LAS) is a waste with a high load of recalcitrant pollutants, high levels of ammoniacal nitrogen,
solids, heavy metals, phosphorus and a low DBO5/DQO. The present study was developed in batch fed systems. The
leachate was collected at the João Pessoa Metropolitan Landfill (ASMJP-PB) and had an average concentration of
Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - Paraíba - Brasil.
Universidade Federal da Paraíba - João Pessoa - Paraíba - Brasil.
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2514 mg.L-1 of N-ammonia. The Chlorella sp. was isolated from the leachate. The system consisted of 7 bioreactors
fed with leachate in natura diluted in distilled water in different percentages (10, 20, 30, 40, 50 and 100%), with
Bolds Basal Medium (MBB) as a positive control. Each bioreactor was fed 500mL of substrate and 10 mL of Chlorella
sp. in stationary phase, cell density of 5.47 × 104 cel. mL-1, 336h TDH, 50 mL sampling every 48h to evaluate pH,
dissolved oxygen, turbidity, ammonia nitrogen and cell count. The analysis were conducted in duplicate. The statistics of the data were performed through a full factorial planning of three levels Box-Behnken 3 (2-0) design (BBD)
combined with the response surface methodology and (ANOVA), using Microsoft Excel 2013, Statistic 8.0 software,
and Minitab 17. Cell growth was recorded in all treatments, with N-ammoniacal removals ranging from 6 to 44%,
and cell increments ranging from 27 to 178% up to 96h of monitoring. The results of this study are indicative that
Chlorella sp. can grow in leachate and can be applied in phytoremediation of LAS.
Keywords: Bioremediation. Domestic sewage. Limiting factor. Phytoremediation. Phosphorus limitation. Leachate
from landfill. Microalgae.

1 INTRODUÇÃO
O aterro sanitário é o método mais adequado
de disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU)
nos países em desenvolvimento, devido aos baixos custos e à simples operação (ABOOD et al.,
2014). Uma implicação é que a degradação química dos resíduos aterrados, associada à precipitação, gera uma quantidade substancial de lixiviado, água residuária com ampla variedade de
contaminantes (MOJIRI et al., 2017). O lixiviado
de aterro apresenta alta concentração de compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos, amônia e compostos orgânicos xenobióticos (COX),
que são altamente tóxicos para os organismos
vivos e o meio ambiente (KJELDSEN et al., 2002).
Apresenta baixa relação C/N, bem como significativas concentrações de metais pesados tóxicos
(OULEGO et al., 2016).
A presença de todos os componentes elencados
dificulta o tratamento deste resíduo líquido. No
entanto, o uso potencial das microalgas para tratar lixiviado, denominado fitorremediação, tem
sido avaliado de maneira satisfatória, embora em
menor grau se comparado ao número de estudos
que avaliaram o tratamento de águas residuárias
domésticas. A elevada magnitude de nutrientes
e o maior custo de tratamento do lixiviado, em
108

comparação com as águas residuárias domésticas, justifica o investimento em pesquisas desta
natureza (EDMUNDSON & WILKIE, 2013).
Neste sentido, a assimilação de nutrientes por
algas, especificamente nitrogênio e fósforo, seria altamente benéfico, já que a remoção
de nutrientes das águas residuárias é um
processo caro em instalações de tratamento de água bruta, custando aproximadamente
US$ 4,4/ kg-nitrogênio e 3$ 3,05/kg-fósforo
para remoção (RAWAT et al., 2013).
O principal desafio de pesquisas no tratamento
de lixiviados com algas é o alto teor de nitrogênio
amoniacal do lixiviado. A amônia é a fonte preferida de nitrogênio para muitas espécies de algas, mas altas concentrações podem ter efeitos
tóxicos nas algas. O lixiviado deverá ser diluído
em água destilada ou águas residuárias, a fim de
reduzir a concentração de amônia para uma concentração não-inibitória. (MUNOZ & GUIEYSSE,
2006; PAVASANT et al., 2006).
El Ouaer et al. (2017), obtiveram remoção de
90% de NH4+-com Chlorella sp. em lixiviado diluído a 10% em MBB. Paskualikova et al. (2016), registraram 90% de remoção de N- amoniacal por
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Chlamydomonas sp. a partir de 10% de lixiviado
bruto diluído em água deionizada com TDH de 30
dias de cultivo. Zhao et al. (2014) investigaram
lixiviado de aterro sanitário diluído com esgoto
doméstico em diferentes proporções e observaram 90% de remoção total de nitrogênio.
Diante do exposto, o presente estudo teve como
objetivo investigar qual é a concentração de
N-amoniacal de lixiviado de aterro sanitário mais
adequada do ponto de vista fisiológico para o
crescimento da Chlorella sp. e para a remoção de
nitrogênio amoniacal em sistemas livres alimentados em regime de batelada.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Considerações Gerais
A pesquisa foi realizada nas dependências físicas
da Estação Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgotos Sanitários (EXTRABES), pertencente à Universidade Estadual da Paraíba, situada no bairro do Tambor, na cidade de Campina
Grande - PB. O LAS (Lixiviado de Aterro Sanitário) estudado foi coletado na entrada da lagoa de
decantação do sistema de lagoas de tratamento
de lixiviado de Aterro Sanitário Metropolitano
de João Pessoa (ASMJP - PB, (7º13’00’’ S e 34º
57’11’’ W), transportado em reservatórios de
polietileno de 50L até as dependências da EXTRABES, para subsequente caracterização físico-química.

2.2 Identificação do Fitoplâncton
Para identificação do fitoplâncton, 5 mL de LAS
foram transportados para cinco frascos erlenmeyers de 250 mL, contendo cada um 100 mL de
meio ASM-1 estéril, (Modificado de GORHAM et
al. 1964 & ZAGATTO e ARAGÃO, 1992). As amostras foram colocadas em mesa rotatória com rotação 80 rpm, temperatura de 30°C e fotoperíoRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 107-122 | Abr a Jun, 2022

do de 24 horas. Transcorrido o período de 14 dias,
procedeu-se a identificação do fitoplâncton. O
sistema de classificação para classes e gêneros
seguiu recomendações de Bicudo e Menezes
(2006). A contagem do fitoplâncton foi realizada
por câmara de Utermöhl capacidade de 2 ml da
marca CIENLAB, pelo método da sedimentação
de Utermöhl (1958).

2.3 Isolamento e Cultivo
O isolamento da Chlorella sp. foi realizado pelo
método de ágar em placa preconizado por Guerrero III e Villegas (1982). As cepas de Chlorella sp.
foram inoculadas em placas de Petri, pré-esterilizadas contendo Meio Basal Bold’s-MBB (BISCHOFF e BOLD, 1963; BOROWITZKA, 1988) com
1,5% de ágar.
As amostras foram mantidas em câmara de cultivo com temperatura de 27°C em fotoperíodo
de 24 horas, sob iluminação de 4 lâmpadas fluorescentes, intensidade de fótons de 85 µE-1.m-2.
Após 21 dias, foi realizado o isolamento usando
pipeta de Pasteur. A observação do gênero algal
foi procedida em microscópios Invertido NIB-100
INF e óptico Binocular N 107 da marca Coleman
em objetiva de 400x, sendo essa cepa unialgal
dominante na amostra, inoculada em frascos erlenmeyers contendo 50 ml de MBB.

2.4 Monitoramento e métodos
analíticos aplicados
Os parâmetros analíticos determinados durante
a operação foram balizadores para determinar
qual é o melhor tratamento para o crescimento da cepa e determinar sua eficiência. O monitoramento dos biorreatores foi realizado sob
temperatura controlada de 27°C e intensidade luminosa de 85 µE.s-1.m-2. Os parâmetros de
caracterização do lixiviado e seus respectivos
métodos analíticos seguiram o que está preconi109
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zado em APHA (2012), exceto para alcalinidade

análise em cromatógrafo iônico Dionex ICS-1100

total (BUCHAUER, 1998). Para análise iônica, as

da marca Thermo Scientific. Os equipamentos e

amostras foram tratadas em membrana de fi-

métodos empregados na avaliação dos parâme-

bra de vidro de 0,45 e 0,22µm para subsequente

tros estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros monitorados, métodos e equipamentos.
Parâmetro
pH
Turbidez
Fósforo total
Amônia
NTK
Temperatura
Oxigênio Dissolvido

Método (APHA, 2012)
Eletrométrico 4500 B
Nefelométrico 2130 B
4500-P-C
4500-NH3
4500-Norg
Eletrométrico 4500 G
Método Eletrométrico

Equipamento (marca/modelo)
HANNA Instrumentos/HI2300
QUIMIS/Q279P
FEMTO 700 PlusTECNAL- TE-0363
TECNAL/TE-0364
HANNA Instrumentos/HI2221
ALFAKIT- AT 155

2.5 Monitoramento dos Sistemas

fase estacionária com densidade celular de

Foram montados 7 biorreatores, alimentados em regime de batelada. Destes, 1 foi o controle positivo,
tendo MBB como substrato, e 6 biorreatores receberam LAS in natura diluído com diferentes concentrações afluentes de N-amoniacal. O volume de trabalho foi 500 ml de substrato, obtido pela diluição do
lixiviado bruto com água destilada até atingir as diluições de 10, 20, 30, 40, 50 e lixiviado bruto a 100%
v/v, sendo respectivamente 239, 511, 798, 970,
1142 e 2175 mg. L-1, mais o controle positivo. Por
exemplo, o lixiviado a 10% v / v foi obtido misturando 10 mL de lixiviado com 90 mL de água destilada.

5,47x104 cel. mL-1, sendo estes mantidos em am-

Os biorreatores foram inoculados com
10 mL de meio de cultivo com Chlorella sp. em

duais maiores da câmara de Neubauer aplicados na

biente com fotoperíodo de 24 horas, temperatura
controlada a 27°C e TDH de 336 horas. No intervalo de cada 48 horas, foi coletada uma amostra
de 50 mL, para determinação do pH, nitrogênio
amoniacal, Oxigênio Dissolvido, Turbidez e densidade celular. Para contagem de células em câmara
de Neubauer, uma alíquota de 5 mL, fixada com 10
gotas de lugol acético em concentração final de
4%, aguardou-se por 10 minutos e foi procedida
a leitura. Para determinar a concentração celular,
foram contadas todas as células dos blocos indiviEq.1, segundo Tavares e Rocha (2003).

C (célula. mL-1) = contagem total × 104 / n0 de blocos contados 

2.6 Análise estatística
A análise estatística dos dados foi realizada por
meio de um planejamento full fatorial de três
níveis Box-Behnken 3(2-0) design (BBD) em combinação com metodologia de superfície de resposta (RSM) e análise de variância (ANOVA),
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(1)

utilizando os softwares Microsoft Excel 2013,
Statistic 8.0 e Minitab 17.
Dentro dos diferentes de níveis de TDH e % de lixiviado testados na fase experimental, foram selecionados apenas os níveis baixo, médio e alto
para composição do BBD. No estudo da remoção
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de nitrogênio amoniacal, os níveis para TDH foram baixo: 0, médio: 6 e alto: 14 dias, enquanto
o % de lixiviado presente do substrato de cultivo variou em baixo: 10, médio: 40 e alto: 100%.
Na análise dos dados para turbidez, os níveis de
tempo foram os mesmos utilizados na análise de
nitrogênio amoniacal; contudo, o % de lixiviado
variou em baixo: 10%, médio: 20% e alto: 40%,
devido a limitações da técnica turbidimétrica
para soluções concentradas de lixiviado. Os experimentos foram realizados em triplicata.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os dados de caracterização físicoquímica do lixiviado, registraram-se os sólidos
totais, com valor médio de 16003 mg.L-1, sendo
10573 para sólidos totais fixos e 5430 mg. L-1
para sólidos totais voláteis, este último representando cerca de 34% dos sólidos totais, indicando
uma quantidade pequena de matéria orgânica
presente na massa de resíduo. Segundo Jordão
e Pessoa (1995), valores típicos, entre os sólidos
totais voláteis e os sólidos totais (STV/ST), para
lodo gerado em estações de tratamento de esgotos domésticos estão na faixa de 75% a 85%.
A expressiva disponibilidade de macronutrientes
a exemplo do fósforo e do nitrogênio no lixiviado
pode favorecer o crescimento da biomassa; contudo, para a magnitude do nitrogênio amoniacal,
é recomendável fazer a diluição do resíduo antes
do tratamento. Segundo Procházková et al. (2014),
para o crescimento ótimo das microalgas é necessária uma série de nutrientes, a exemplo de macronutrientes tais como, carbono (C), nitrogênio (N),
oxigênio (O), hidrogênio (H) e fósforo (P), além de
cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxofre (S) e potássio
(K). Na Tabela 2 está apresentada a caracterização
física e química do LAS aplicado na pesquisa.
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Tabela 2 - Caracterização físico-química do lixiviado
do ASMJP.
PARÂMETROS
pH
Alcalinidade Total (mg.CaCO3L-1)
NTK (mg.L-1)
Nitrogênio Amoniacal (mg.L-1)
Nitrogênio Orgânico (mg.L-1)
Sólidos Totais (mg.L-1)
Sólidos Suspensos Voláteis (mg.L-1)
Sólidos Totais Fixos (mg.L-1)
Sólidos Suspensos Totais (mg.L-1)
Sólidos Suspensos Voláteis (mg.L-1)
Sólidos Suspensos Fixos (mg.L-1)
Fósforo Total (mg.P.L-1)
Ortofosfato (mg.P-PO43-.L-1)
Ácidos graxos Voláteis(HACL-1)
DQO total (mg.O2.L-1)
DQO solúvel (mg.O2.L-1)
DBO5 (mg. O2. L-1)
Cl- (mg.L-1)
Na+ (mg.L-1)
Mg2+ (mg.L-1)
Ca2+ (mg.L-1)
K+ (mg.L-1)

Magnitude
8,0
8150
2710
2514
196
16003
5430
10573
210
193
17
18
14
472
3648
2271
1163
3620
2310
275
626
2000

Fonte: Autor (2020).

3.1 Crescimento de Chlorella sp. em diferentes
diluições de LAS
No biorreator controle, em concentração de
N-amoniacal afluente de 5,0 mg. L-1, a Chlorella sp. apresentou um incremento de crescimento de 357% em 96h de monitoração, iniciando com 5,47 × 10 4 e atingindo 1,95 ×10 5
células. mL-1. A partir de 144 horas, a cultura
entrou em fase de declínio progressivo até a
densidade celular de 1,94×10 4 cél. mL-1 ao final
do experimento. No biorreator controle, todo
o nitrogênio amoniacal presente na amostra
foi removido em até 48 horas de monitoração.
Não foi registrado incremento significativo no
pH em nenhum dos tratamentos contendo lixiviado. Os valores, que iniciaram em torno 8,6,
atingiram 8,9 unidades.
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3.2 Oxigênio Dissolvido
A concentração de oxigênio dissolvido sofreu uma
redução progressiva nos sistemas com lixiviado in natura (100%) e nas diluições (50, 40, 30 e
20%), com recuperação gradativa a partir de 240
horas de monitoração, sem, contudo, atingir a
concentração de entrada (que variou entre 1,7 e
5,1 mg.L-1) até o término do ensaio. No sistema
com lixiviado em diluição de 10%, a concentração inicial de oxigênio dissolvido foi de 5,7 mg.L -1,
atingindo 10,6 mg.L-1 em 144h de monitoramento, sofrendo decréscimo progressivo até as 336 h,
atingindo ao final 6 mg.O2.L-1.
O acréscimo de oxigênio no sistema pode ser
explicado pois, durante a fotossíntese, as algas, na presença de luz, assimilam CO2 e H2O,
e sintetizam CH2O e O2. Esse comportamento
temporal do oxigênio no sistema pode também
ser relacionado com o incremento de turbidez
registrado no biorreator com lixiviado a 10% e

a DCM (Densidade Celular Máxima), que foram
mais amplas do que nos demais tratamentos. Esse resultado nos permite inferir que na
concentração de N-amoniacal de 239 mg.L-1
afluente e nas condições de cultivo descritas,
a Chlorella sp. consegue realizar sua atividade
metabólica de forma eficiente.

3.3 N-amoniacal
Foram obtidas remoções de nitrogênio amoniacal em todos os tratamentos, destacando que
nas concentrações maiores foram obtidas remoções menores. Nas diluições de 20, 30 e 50%
registraram-se as remoções respectivas de 26,
22 e 11%, O resultado do planejamento experimental Box-Behnken para as diluições de 10, 40
e 100%, avaliando a influência do tempo e do
% de lixiviado na remoção de N-amoniacal está
apresentado na Fig. 1.

Figura 1 - MSR para N-amoniacal sob influência do tempo e do % de lixiviado na composição do substrato.

Conforme indica a MSR, a remoção de N-amoniacal estabelece relações predominantemente
lineares com o efeito do tempo e do percentual
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de lixiviado no substrato de cultivo. A superfície
também indicou que o aumento no % de lixiviado diminui a eficiência de remoção de nitrogê-
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nio. Esses dados indicam que o aumento no teor
de nitrogênio amoniacal no meio de cultivo pode
apresentar inibição sobre a biomassa algal, atenuando sua atividade metabólica. A MSR sugere
ainda que o tempo é menos expressivo na remoção de nitrogênio, quando comparado à influência exercida pelo % de lixiviado.
O gráfico de estimativa dos efeitos padronizados apresentado na Fig. 2 indicou que os efeitos
estatisticamente importantes no modelo matemático estão relacionados com o % de lixiviado,
que exerceu maior influência sobre a remoção

de nitrogênio em comparação ao tempo. Isso
pode ser explicado pois a mudança nos níveis
de nitrogênio amoniacal na entrada do sistema
pode ter causado prejuízo ao metabolismo algal.
Tanto o tempo como o % de lixiviado exerceram
influência, em termos lineares, sob a remoção de
nitrogênio. Apenas o % de lixiviado apresentou
influência em termos quadráticos; contudo, essa
influência não foi tão expressiva, o que explica o
perfil plano para a superfície de resposta. Na Fig.
2 está apresentado o Diagrama de Pareto com os
resultados acerca do efeito do tempo e do % de
lixiviado na remoção de nitrogênio amoniacal.

Figura 2 - Diagrama de Pareto para interferência do tempo e % de lixiviado na remoção de N- amoniacal.

O modelo matemático gerado no presente estudo é
apresentado na Eq. 2, na qual é possível estimar os

níveis de nitrogênio a partir das condições de tempo e % de lixiviado de um sistema experimental.

N-amoniacal (mg L-1) = 66,561 - 16,699*tempo + 0,4360*tempo² + 23,911*(% lixiviado) - 0,0256*(% lixiviado) ².(2)

Conforme apresentado na Fig. 2, os efeitos que
são estatisticamente importantes no modelo
matemático, portanto, estão à direita da linha
(p=0,05) e estão relacionados com o % de lixiviado que exerceu maior influência sobre a remoção de nitrogênio em comparação ao tempo. Isso pode ser explicado pois a mudança nos
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níveis de nitrogênio amoniacal na entrada do
sistema pode ter causado prejuízo ao metabolismo algal. Tanto o tempo como o % de lixiviado
exerceram influência, em termos lineares, sob a
remoção de nitrogênio. Apenas o % de lixiviado
apresentou influência em termos quadráticos;
contudo, essa influência não foi tão expressiva,
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o que explica o perfil plano para a superfície de
resposta. O modelo matemático gerado no presente estudo é apresentado na Eq. 2, na qual é

possível estimar os níveis de nitrogênio a partir
das condições de tempo e % de lixiviado de um
sistema experimental.

N-amoniacal (mg L-1) = 66,561 - 16,699*tempo + 0,4360*tempo² + 23,911*(% lixiviado) - 0,0256*(% lixiviado) ².(2)

A viabilidade deste modelo experimental pode
ser constatada a partir da análise do gráfico de
valores preditos versus observados apresentado
na Fig. 3, que demonstra por meio da localização
dos resultados obtidos (pontos sobre a reta de

valores preditos) que o modelo matemático obtido pode ser empregado no dimensionamento de
sistemas de tratamento, apresentando: R múltiplo = 0,9997; R² múltiplo = 0,9994; R² ajustado =
0,9993; F 27051,91 e p < 0,00.

Figura 3 - Valores preditos versus observados do modelo matemático aplicado.

3.4 Turbidez
A turbidez nos sistemas com lixiviado diluído a
20, 30, 40 e 50% teve incrementos respectivos
de 11, 27, 26 e 16%, atingindo os valores de 47,
50, 82 e 70 NTU em 336 h. Esse aumento na turbidez pode estar relacionado com o aumento da
densidade celular nas amostras. No tratamento
com diluição a 10%, a turbidez apresentou maior
incremento, aproximando-se do resultado observado no controle, com incrementos respecti-
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vos de 64 e 57%. Corroborando este resultado de
crescimento, Khanzada et al. (2018) obtiveram
resposta similar para cultivo de Chlorella vulgaris
e Chlamydomonas reinhardii, cultivadas em LAS
puro e diluído a 10, 30,50,70 e 90%, tendo como
controle positivo o meio BG11 para cultivo de algas. Na Fig. 4 está apresentada metodologia de
superfície de resposta para a turbidez sob influência do tempo (0, 6 e 14 dias) e do % de lixiviado
nas proporções de 10, 20 e 40%.
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Figura 4 - MSR para turbidez sob influência do tempo e do % de lixiviado na composição do substrato.

Conforme observado nas curvas de nível obtidas
na RSM da Fig. 4, a qual fornece uma análise da
tendência de resposta da variável dependente
(nível de turbidez no sistema), o aumento do %
de lixiviado e do tempo amplia os níveis de turbidez no sistema experimental. No caso do % de
lixiviado, essa influência sobre a turbidez está
relacionada aos níveis de turbidez de entrada

que são uma consequência do aumento do % de
lixiviado no substrato de cultivo. Em relação ao
tempo, é possível verificar que, do instante 0 ao
6o dia, os níveis de turbidez permanecem praticamente constantes, aumentando a partir do 7o
em função do crescimento celular no meio reacional. O gráfico dos efeitos padronizados está
apresentado na Fig. 5 a seguir.

Figura 5 - Gráfico de Pareto para tempo e % de lixiviado na remoção de N-amoniacal.
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 107-122 | Abr a Jun, 2022
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Conforme análise, o diagrama de Pareto indica que
o tempo e o % de lixiviado foram significativos, tanto em termos lineares como quadráticos; todavia,
os termos lineares foram mais expressivos, o que
explica a tendência da superfície de resposta para
um perfil plano. Diferentemente dos resultados

obtidos para N-amoniacal, a turbidez sofre uma influência expressiva do tempo e do % de lixiviado. O
modelo matemático gerado no presente estudo é
apresentado na Eq. 3, na qual é possível estimar os
níveis de turbidez a partir das condições de tempo e
% de lixiviado de um sistema experimental.

Turbidez = 11.055 – 0.1696*tempo + 0.1116*tempo2 + 1.85*(% lixiviado) – 0.0155*(% lixiviado)2 (3)

A acurácia desta modelagem pode ser constatada a partir do gráfico de valores preditos versus
observados, que demonstrou que os valores dos
desvios-padrão são muito próximos dos resultados obtidos, portanto o modelo matemático obtido na análise destes ensaios pode ser empregado

no dimensionamento de sistemas de tratamento,
apresentando: R múltiplo = 0,9962; R² múltiplo =
0,9925; R² ajustado = 0,9921; F 2145,44 e p < 0,00.
Na Fig. 6 está apresentado o gráfico dos valores
preditos versus observados para a interferência da
turbidez na remoção de N- amoniacal.

Figura 6 - Valores preditos versus observados para do modelo matemático aplicado.

3.5 Densidade celular
O crescimento celular no substrato controle positivo atingiu maior DCM de 1,95×105 cél. mL

-1

em 96h de TDH. Contudo, durante todo o período, as células apresentaram volume de aproximadamente 50% das células que receberam
tratamento com lixiviado diluído. Resultado
semelhante foi revelado em achados microscó116

picos desenvolvidos por El Quaer et al. (2019):
cultivando Chlorella sp. em lixiviado de aterro
sanitário, identificaram que as células cultivadas
em lixiviado em diluição de 10% eram maiores e
de cor mais intensa do que as células do controle
positivo usado que foi o MBB. Identificaram ainda que neste substrato com concentração média
de N-amoniacal de 257 mg.L-1, o crescimento
celular de Chlorella sp. foi aproximadamente 10
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vezes maior em termos de teor de Clorofila em
comparação com o resultado obtido para o padrão meio de cultura, Meio Basal de Bold.
Foram registrados crescimento celular em todos os tratamentos, inclusive no LAS in natura
(100%), que apresentou a menor remoção de
N-amoniacal (6%). Esse fato pode ser explicado pois a elevada turbidez média da amostra de
aproximadamente 50 NTU pode ter dificultado
a passagem luz, comprometendo a fotossíntese. Esse resultado pode estar relacionado, ainda,

com a inibição do nitrogênio amoniacal no meio
reacional quando este se encontra em elevadas
magnitudes a exemplo das testadas. Em estudo de Franco Martinez et al. (2017), a Chlorella
vulgaris não apresentou inibição em concentrações de amônio menores que 110 mg. L-1. Na Fig.
7 está apresentada a MSR para a densidade da
Chlorella sp. sob influência de 3 tempos (mínimo,
médio e máximo, respectivamente 0, 6 e 14 dias)
e do % de lixiviado (10, 40 e 100%) na composição do substrato.

Figura 7 - MSR para densidade celular sob influência do tempo e do % de lixiviado na composição do substrato.

De acordo com a superfície de resposta, o crescimento celular ocorre do instante zero até o
60 dia, no qual é obtida a DCM (densidade celular máxima). A partir desse período, é observado um declínio acentuado na densidade de
Chlorella sp. El Quaer et al. (2019), cultivando
Chlorella sp. e Scenedesmus sp. em lixiviado
com magnitude de N-amoniacal afluente de
2570 mg.L-1, concluíram que apenas a cepa de
Chlorella sp. adaptou-se ao meio e apresentou
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 107-122 | Abr a Jun, 2022

densidades importantes, exercendo todavia,
inibição completa para Scenedesmus sp.
No presente estudo, foi possível verificar que o aumento no % de lixiviado atenua o crescimento celular, o que corrobora a discussão prévia de que os
aumentos nos níveis de nitrogênio podem acarretar
efeitos inibitórios no metabolismo celular. Contudo, o efeito do % de lixiviado não foi tão expressivo
quanto o efeito do tempo. Apesar do declínio celular
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identificado a partir do 6o dia, os níveis de turbidez
aumentam gradativamente. Esse comportamento é
explicado pelo fato de que, mesmo ocorrendo morte celular, as estruturas biológicas permanecem no
meio promovendo espalhamento de luz.

em termos quadráticos e lineares. O efeito em

A análise do diagrama de Pareto (Fig. 8) revelou
que apenas o tempo possui efeito significativo

sível observar um perfil parabólico na superfície

termos quadráticos apresenta sinal positivo e
está relacionado à fase de crescimento celular do
instante 0 até o limiar da fase de declínio (meados do 7º dia). Nesse intervalo de tempo é posde resposta.

Figura 8 - Diagrama de Pareto para tempo e % de LAS no estudo da densidade celular.

O efeito em termos lineares tem sinal negativo e está relacionado à fase de declínio celular que inicia em torno do 7° dia. O efeito do
% de lixiviado não foi significativo; contudo,

influencia negativamente o crescimento celular, conforme discutido previamente. O modelo
matemático obtido neste estudo está apresentado na Eq. 4.

DC= (log10 cel. ml-1) = 4.845 + 0.0766*tempo - 0.0092*tempo² - 0.0019*(% lixiviado) - 0.000002*(% lixiviado) ². (4)

No resultado do teste de validação deste modelo
por meio da análise do gráfico de valores preditos
versus observados (apresentado na Fig. 9), é importante ressaltar que a marcha analítica para determinação da densidade celular envolve procedimentos que podem conferir incerteza ao método.
Isso se dá principalmente pela ausência de uni-
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formidade na distribuição das células nos campos
de visão para contagem em câmera de Neubauer,
o que pode acarretar em valores aproximados de
contagem. O modelo matemático apresentou níveis aceitáveis para os parâmetros de validação: R
múltiplo = 0,9775; R² múltiplo = 0,9557; R² ajustado = 0,9493; F = 151,01 e (f tabelado:) e p < 0,00.
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Figura 9 - Valores preditos versus observados do modelo matemático de crescimento da Chlorella sp.
em percentuais de 10, 40 e 100% de lixiviado.

Os maiores crescimentos registrados até 96h de
monitoração foram em diluição a 10 e 40%, com
valores iniciais de 5,47×104 cél. mL-1 atingindo
respectivamente 1,26×105 cél. mL-1 e 1,52×105
célula. mL-1, com incrementos percentuais respectivos de 230 e 278 % e remoção de 33 mg-N
para o biorreator com lixiviado a 10%. Tagliaferro et al. (2019) registraram que houve uma
diminuição inicial na concentração de biomassa de Chlorella minutissima cultivada em lixiviado em diluição de 10% em um fotobiorreator de
transporte aéreo de tubos concêntricos, indicando que as células precisavam de um período de
adaptação a essa nova condição.
No presente trabalho, a diminuição da biomassa
identificada em elevadas concentrações de lixiviado pode estar relacionada com os componentes tóxicos da complexa matriz da água residuária em estudo. Corroborando esses resultados,
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Oliveira (2019), caracterizou o lixiviado in natura
proveniente do ASMJP a partir do emprego de
ELL (Extração Líquido Líquido), seguida de CG-EM (Cromatografia gasosa-Espectrometria de
massa), e identificou 27 compostos orgânicos
recalcitrantes, dos quais 6 podem provocar mutação no DNA. Ainda, Ghosh et al. (2017) defendem que a diminuição da biomassa ocorre em
decorrência da resposta das células ao aumento de componentes tóxicos no meio quando se
utiliza lixiviado em alta concentração. O lixiviado de aterro sanitário possui compostos tóxicos
para os microrganismos, como fenol, benzeno,
tolueno, acetona, nitrogênio amoniacal, fosfato,
metais pesados (Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni e outros),
sulfatos, ácidos, álcalis e sais inorgânicos (NAVEEN et al. 2016; CHEAH et al. 2016). Na Fig. 10
estão apresentadas as curvas de crescimento da
Chlorella sp. nos diferentes tratamentos.
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Figura 10 - Curvas de crescimento da Chlorella sp. em diferentes diluições de lixiviado.

Segundo Sforza et al. (2015), a cor escura do lixiviado pode reduzir significativamente a penetração da luz na solução, o que pode prejudicar a
fotossíntese da microalga e a consequente produção de biomassa. Além disso, uma alta concentração de NH4+-N em função do pH em faixas acima
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de 8,0 unidades característico do lixiviado pode
conferir um efeito comprometedor da fisiologia
algácea; contudo, defendem os autores que é viável o cultivo de microalgas em lixiviado de aterro
sanitário com concentrações de nitrogênio amoniacal afluente variando entre 100 a 200 mg. L-1.
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4 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste estudo permitem
verificar que o aumento no % de lixiviado atenua
o crescimento celular, o que corrobora a discussão prévia de outros estudos que sugerem que
aumentos nos níveis de nitrogênio podem acarretar efeitos inibitórios no metabolismo microalgáceo. Em baixas concentrações ocorreu um
efeito benéfico no crescimento da Chlorella sp.;
contudo, quanto maior a concentração de exposição, foi maior o efeito inibitório.
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Resumo
Este trabalho propõe uma metodologia de compostagem doméstica em que se utilizam materiais de baixo custo e não há mistura dos resíduos. Testaram-se três recipientes (45, 70 e 135L) com os resíduos estruturantes
(RE): grama, poda e serragem. Restos de alimentos foram inseridos em camadas sendo recobertos pelos RE. Nos
testes, incluíram-se unidades-controle sem a presença de ME. As variáveis foram: temperatura, pH, condutividade elétrica, carbono orgânico, nitrogênio total e C/N. Verificou-se que, em 300 dias, a massa total adquiriu
qualidade homogênea e satisfatória. Com 90 dias, a região de fundo já se encontrava decomposta e sem odor.
O melhor recipiente, em termos operacionais, foi o de 70L; no entanto, o de 135L obteve melhores resultados de
temperatura. Serragem e poda foram os RE mais viáveis quanto à qualidade final e operação. A redução mínima
do volume de resíduos atingida foi de 83% ao final do tratamento, portanto este método contribui para a gestão
de resíduos sólidos municipais como alternativa para resíduos enviados a aterros sanitários ou lixões.
Palavras-chave: Compostagem doméstica. Resíduos estruturantes. Sem revolvimento.
Abstract
This work proposes a methodology of home composting in which the waste is not mixed and the materials used are
inexpensive. In this methodology, three containers (45, 70 and 135L) were tested along with the bulking agents
(BA): grass, pruning and sawdust. Food waste was layered and covered by BA. In the tests, control units were included without the presence of BA. The variables measured were temperature, pH, electrical conductivity, organic
carbon, total nitrogen and C/N. We verified that in 300 days the total mass acquired had homogeneous and satisfactory quality. In day 90, the bottom region of the containers was already decomposed and odorless. The best container, in operational terms, was 70L; however, the 135L reached better temperature results. Sawdust and pruning
were the BA most viable, concerning final quality and operation. The smallest reduction in waste volume achieved
was 83% at the end of treatment; therefore this method contributes to the management of municipal solid waste
as an alternative to waste being sent to landfills or dumping ground.
Keywords: Home composting. Bulking agents, Without mixing.
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1 INTRODUÇÃO
A destinação dos resíduos sólidos tem sido muito
discutida, principalmente em países não desenvolvidos que ainda estão envolvidos na problemática da extinção de lixões. No Brasil, a Lei no.
12.305/2010 determinou a substituição desses
lixões por aterros sanitários. A necessidade da
implantação de meios alternativos de tratamento dos resíduos sólidos ganha maior ênfase
devido a questões como as emissões de gases
poluentes, disposição de grandes áreas e custos
de implantação/operação que envolvem a instalação desses aterros.

ração da própria residência. Conforme Tatàno et
al. (2015) e Storino et al. (2016), a opção combinada de segregar o resíduo doméstico biodegradável
na fonte e destiná-lo diretamente à compostagem
doméstica pode ser vista como uma valiosa ação
de prevenção que contribui para reduzir a geração de resíduos. A compostagem caseira encerra
o loop de descarte de material diretamente no local de origem, não implica em qualquer ação externa de coleta, transporte ou gerenciamento de
resíduos (com os custos relacionados) e promove
a redução da emissão de gases (BARRENA et al.
2014; TATÀNO et al., 2015; GUIDONI et al., 2018).

Os investimentos em tecnologia de aterro sanitário são onerosos e difíceis de serem implantados em países mais pobres, onde há verdadeiros
impasses em relação à acessibilidade de tarifas
e esperar que a população pague é problemático. Na verdade, é apenas nos países de alta renda que as cobranças dos usuários são calculadas
com base nos custos reais incorridos (RODIC e
WILSON, 2017).

Existe uma gama de materiais entre guias, folders
e trabalhos científicos que orientam os usuários
do sistema em sua utilização; entretanto, muitas
vezes o processo não é prático, não acompanha
a geração diária dos resíduos, não utiliza todos
os tipos de resíduos de alimentos gerados, o
custo do recipiente utilizado é alto, resultando
na repulsão e desistência daqueles que adotam
a ideia. Exemplos de trabalhos que apresentam
uma ou mais dessas características são propostos por Karnchanawong e Nissaikla (2014), Benjawan et al. (2015), Margaritis et al. (2017), Guidoni et al. (2018), entre outros estudos.

Em se tratando da disponibilidade de áreas, muitas cidades têm atingido sua capacidade máxima
de ocupação, e a busca de novos locais de destinação está se tornando difícil devido à escassez de espaços dentro dos limites municipais e
à recusa das comunidades de ter aterros em sua
vizinhança (YENNETI e GAMARALALAGE, 2012).
A compostagem vem, nesse contexto, como meio
alternativo de tratamento de resíduos sólidos orgânicos, aumentar a vida útil de aterros, atingir
áreas de baixa densidade populacional, gerar produto com valor agregado e a baixo custo de operação, reduzir vetores de doenças resultantes da
falta de saneamento e proporcionar melhorias na
qualidade de alimentação. Segundo Abu Qdais et
al. (2019), a compostagem é uma opção que pode
levar à mitigação das mudanças climáticas.
A compostagem doméstica é uma vertente indicada para soluções individuais e se baseia na ge124

Como desenvolver uma metodologia de baixo
custo e simplificada que possa atrair moradores
para adotar a compostagem como forma de tratamento dos resíduos orgânicos produzidos em
suas residências? Este trabalho tem o objetivo de
analisar o uso de recipientes de baixo custo aliado a tipos de resíduos estruturantes para propor
uma metodologia de compostagem doméstica
sem revolvimento do material, comprovando
sua eficiência pelo monitoramento da temperatura e avaliação da qualidade do produto final.
Essa proposta tem como fundamento ser uma
alternativa complementar à gestão pública dos
resíduos sólidos municipais, contribuindo para
a redução da quantidade de resíduos orgânicos
enviados a aterros sanitários.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento caracterizou-se pelo teste realizado com diferentes volumes de recipientes
e resíduos estruturantes na compostagem de
resíduos de alimentos. Os restos de alimentos
foram coletados em restaurante universitário,
compostos de arroz, carne, frutas, cascas, ossos,
feijão, macarrão, farinha, etc. Os estruturantes
utilizados foram poda de árvores urbanas trituradas sem folhas, serragem e grama seca, adquiridos por meio de empresas e da operação de
capinagem da Universidade Federal do Ceará.

Os recipientes escolhidos foram cestos de plásticos perfurados utilizados em domicílios para
armazenar roupas e uma bag, tipo de sacola
fabricada em polipropileno com pequenos furos quadrangulares de 5 mm de aresta (Fig. 1).
Foram utilizados diferentes volumes 45L (R2),
70L (R1) e 135L (R3). Utilizou-se tela mosquiteiro extrafina, fio 0,25 mm e malha 6x6 em
volta dos cestos. Os custos foram: R$ 16,00
(cestos), R$ 30,00 (bag), R$ 5,00 (100L de serragem). A grama e a poda foram adquiridas
gratuitamente.

Figura 1 - Recipientes utilizados na compostagem. (a) Cesto de 70L – R1 (b) Cesto de 45L – R2
(c) Bag de 135L – R3 com zoom para os furos.
Fonte: Autores (2019).

Além dos testes com os resíduos estruturantes,
foram montadas unidades-controle sob o uso das
mesmas condições de operação das outras, mas
sem a adição de estruturante, apenas o resíduo
de alimentos. A metodologia de compostagem
proposta caracterizou-se pela introdução de resíduos de alimentos acompanhando o ritmo de sua
geração; o oxigênio era fornecido naturalmente
pela entrada de ar através dos furos do recipiente.
Foram depositadas cinco vezes por semana quantidades equivalentes à produção diária de resíduo
orgânico por uma família de 4 pessoas, cerca de
2,7 Kg, conforme dados de Brasil (2011).
Para controle de umidade, adicionava-se água
duas vezes por semana. Nesta metodologia, o resíduo de alimentos foi adicionado em camadas. A
cada camada de alimento introduzida, colocava-se
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 123-136 | Abr a Jun, 2022

uma camada de quantidade não fixa de material
estruturante suficiente para cobrir os alimentos.
O monitoramento da compostagem foi executado
por meio da coleta de 250g da amostra a 15cm do
fundo dos recipientes nos dias 0, 90 e 120. Após
o fim da alimentação diária das composteiras que
durou 67 dias (tempo de preenchimento do maior
recipiente), foram coletadas amostras de superfície em 240 e 270 dias, tempo contado desde o
início da montagem das composteiras.
Aos 300 dias, realizou-se mais uma coleta com
fundo e superfície homogeneizados. Vale ressaltar que o sistema é heterogêneo, possuindo
características e tempo de decomposição diferentes entre superfície e fundo, por isso a compostagem nesse sistema é mais lenta, ao avaliar
as características finais da massa total.
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Os métodos de análises foram baseados em
Brasil (2007) para as variáveis pH, umidade,
condutividade elétrica (CE), nitrogênio total e
carbono orgânico. As temperaturas foram medidas com termômetro do tipo termopar com
sonda de haste de 1m. O delineamento experimental foi do tipo fatorial 3x4x3 (3 tipos de
recipientes, 4 tipos materiais e 3 repetições)
considerado completamente casualizado. Entre
os tipos de materiais considerados têm-se os
controles (sem resíduo estruturante) e aqueles
com estruturantes (grama, serragem e poda).
No tratamento estatístico, foi utilizado o teste
Anova para determinar a presença de tratamento discrepante entre os demais e Tukey para
localizar as diferenças significativas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Temperatura
Percebeu-se que valores acima de 40ºC correspondentes à fase termofílica foram registrados
até cerca de 71 dias. Esse resultado corrobora os
resultados de Meira et al. (2003); Arvanitoyannis,
Kassaveti e Ladas (2008); Silva, Lemos e Nunes
(2009). Entretanto, não se observaram valores
acima de 55ºC; essa situação indicou que não
havia a necessidade de revolvimento dos materiais em processo de compostagem em termos
de temperatura.
Na fase termofílica ocorre degradação máxima
e estabilização da matéria orgânica (ARVANITOYANNIS, KASSAVETI e LADAS, 2008). Notou-se
que as fases termofílicas e mesofílicas apresentaram-se de forma oscilatória. A variação ocorreu entre 25ºC e 53ºC. Isso se deve à alimentação
diária; o material mais antigo (do fundo) recebia
influência do material mais recentemente depositado (na superfície). Colón et al. (2010) atribuem essa variação ao baixo isolamento térmico
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das composteiras, devido ao baixo volume que
em geral composteiras domésticas apresentam.
Ao analisar o comportamento dos recipientes
R1 (70L), notou-se que os materiais apresentaram valores acima de 40ºC até 71 dias. Após
esse período, a fase mesofílica iniciou-se sem
variação, representando a maturação do composto. Entre as composteiras R1, os materiais
grama (G) e serragem (S) apresentaram maiores temperaturas máximas, 53,40ºC ± 1,47 e
53,00ºC ± 3,97, respectivamente, comparadas
à poda (P) e controle (C), 50,17 ± 4,86 e 41,30ºC
± 2,08, respectivamente.
As temperaturas obtidas em R2 tiveram valores mais baixos em relação a R1, atingindo valores máximos de 40,6ºC ± 1,04, 45,17ºC ± 2,87,
48,53ºC ± 2,64, 46,77ºC ± 3,72, respectivamente
para C, G, P e S. O fim da fase termofílica ocorreu
em 57, 64, 71 e 64 dias, respectivamente para a
mesma ordem dos materiais dada anteriormente.
Os valores máximos alcançados em R3 foram
39,88ºC ± 6,63 para C, 51,47ºC ± 3,72 para G,
47,43ºC ± 5,31 para P e 49,67ºC ± 10,06 para S. A
fase termofílica durou 71 dias para G e S, e 66 dias
para P. Essa fase não foi registrada para C, pois
esta não alcançou temperaturas acima de 40ºC.
Usando o teste de variância Anova, compararam-se as médias de temperaturas desenvolvidas durante a fase termofílica e percebeu-se
que houve diferenças significativas (p <0,05) na
maioria dos 32 tempos medidos, sendo que em
69% deles houve diferença significativa entre estruturantes utilizados, em 37% houve diferenças
entre recipientes e em 4% ocorreu na interação
entre recipientes/estruturantes, ou seja, essa interação pouco influenciou nas temperaturas desenvolvidas e o fator que obteve maior influência
foi o tipo de estruturante utilizado. Com base
neste fato, apenas os dados do teste de Tukey realizado entre estruturantes, serão apresentados
neste artigo (Tabela 1).
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Pelo teste de Tukey feito com temperaturas médias que obtiveram p <0,05 entre os estruturantes, observou-se que em 17 casos o controle
apresentou as menores médias, enquanto G, P e
S eram semelhantes. Em 4 casos, G se destacou
com as maiores médias. Registrou-se também
nesta comparação que G e S tiveram maiores
médias em 2 casos, em 1 foi a vez de P e, em mais
1 caso, P e S tiveram as maiores médias. Portanto, na maioria dos dias não havia diferença entre
os tipos de estruturantes e, quando havia, a grama se destacou.
A respeito do teste de Tukey referente a R1 (70L),
R2 (45L) e Bag (R3) em que se obteve p <0,05 no
teste Anova, verificou-se que o R3 destacou-se
com maiores médias de temperaturas. Esperava-se que R3, por ter um volume e altura maior,
atingisse valores máximos de temperatura maiores, provocando um maior aquecimento da massa. Entretanto, o recipiente R1 apresentou valores mais elevados.
Entre os estruturantes utilizados, a grama e a
serragem apresentaram maiores máximas de
temperatura, porém a grama apresentou as
maiores médias na comparação estatística. Tal
resultado pode se dever ao fato de esse estruturante provocar baixa perda de calor à medida
que se adicionava água preenchendo espaços
livres. Tal fato é comprovado pelo aparecimento
de condições anaeróbias, como odor e formação
de chorume, em 60 dias.
Os valores verificados nos controles foram os
mais baixos; o fato já era esperado, devido à ausência do material estruturante que possui também a função de isolamento térmico. Em relação
à poda, uma hipótese é que a sua granulometria
era bem maior em relação aos outros, e isso possibilitou perda maior do calor gerado.
Guidoni et al. (2013) realizaram um experimento com composteiras cilíndricas domésticas de
200L com perfurações para entrada de ar, revolRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 123-136 | Abr a Jun, 2022

vimento semanal e alimentação diária. Os valores de temperatura medida a meia profundidade
foram em torno de 30 e 50ºC, durante as 10 primeiras semanas de compostagem, com a utilização de casca de arroz como estruturante.
Karnchanawong e Suriyanon (2011) também
testaram composteiras om alimentação diária e
volume de 200L. Foram propostas diferentes formas de aeração diferindo pelo número de perfurações, estrutura com entrada de ar facilitada
e tubo perfurado inserido no recipiente, todos
comparados a um recipiente sem entrada de ar.
Os autores verificaram que as temperaturas variaram de 25 a 55ºC. O recipiente com melhor
forma de aeração alcançou maior duração da
fase termofílica. Neste experimento, a duração da fase termofilica não pode ser atribuída
à forma de aeração, pois os recipientes são semelhantes em relação às entradas de ar. É possível constatar apenas que o R1 proporciona a
mesma duração da fase independente do resíduo estruturante.
Adhikari et al. (2013) enfatizam que uma maior
superfície de exposição proporciona maior aeração, influenciando na atividade microbiana e
desenvolvimento da fase termofílica. Os autores
confirmaram esse fato testando recipientes fechados, um feito com madeira ripada e outro de
plástico com perfurações. O primeiro (com mais
entradas de ar) desenvolveu melhor temperatura; a fase termofílica iniciou-se mais rapidamente e durou um período semelhante ao outro.
Em se tratando deste experimento, os recipientes foram expostos ao ar em toda superfície; isso
representa uma vantagem na comparação com
Adhikari et al. (2013). Quanto ao início da fase
termofílica, a maioria dos recipientes utilizados
iniciou entre 2 e 3 dias, assemelhando-se ao resultado obtido com o primeiro recipiente dos autores citados, diferindo do segundo, que se iniciou entre 6 e 7 dias.
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Tabela 1 - Médias de temperaturas da fase termofílica com diferenças significativas entre estruturantes.
Tempo (dias)
2
7
8
9
10
13
15
17
20
21
22
23
28
29
30
31
34
35
37
38
41
42
44
45
48
49
58
59
62
64
66
68

Estruturantes
Controle (C)
37,02 ± 3,41 b
31,25 ± 3,59 b
33,58 ± 3,89 b
33,61 ± 4,22 b
33,81 ± 3,71 b
33,90 ± 3,59 b
33,97 ± 4,55 b
30,84 ± 2,59 b
30,23 ± 1,90 b
31,71 ± 3,56 b
31,86 ± 3,58 b
33,45 ± 3,48 b
33,55 ± 3,53 b
33,01 ± 3,10 b
33,17 ± 4,22 b
33,88 ± 4,80 c
35,14 ± 6,06 b
33,02 ± 3,79 b
30,61 ± 8,98 c
33,66 ± 5,12 c
31,32 ± 4,69 c
32,20 ± 3,98 b
34,29 ± 3,50 b
32, 98 ± 3,64 b
33,55 ± 2,65 b
35,62 ± 2,95 b
35,60 ± 4,75 b
37,01 ± 3,18 b
34,66 ± 3,50 b
35,67 ± 3,27 b
34,12 ± 3,26 b
33,00 ± 3,41 b

Grama (G)
37,64 ± 4,20 ab
40,84 ± 4,10 a
43,59 ± 3,21 a
40,13 ± 3,12 a
40,62 ± 3,78 a
41,40 ± 5,23 a
39,78 ± 3,83 ab
40,12 ± 5,26 a
40,64 ± 4,70 a
39,27 ± 2,76 a
40,87 ± 3,40 a
39,22 ± 3,61 a
42,14 ± 3,17 a
39,70 ± 5,01 a
41,54 ± 5,27 a
43,94 ± 3,07 a
46,66 ± 5,94 a
42,71 ± 3,80 a
45,38 ± 3,58 a
44,74 ± 5,08 a
41,80 ± 3,25 a
39,27 ± 4,01 a
40,54 ± 4,88 a
41,94 ± 3,83 a
41,36 ± 3,67 a
42,27 ± 4,34 a
39,98 ± 4,15 ab
40,42 ± 2,69 ab
41,30 ± 4,26 a
43,06 ± 4,45 a
40,27 ± 3,20 a
39,42 ± 3,04 a

Poda (P)
42,09 ± 5,00 a
45,02 ± 5,56 a
45,21 ± 7,47 a
45,67 ± 7,03 a
44,73 ± 5,87 a
42,43 ± 5,32 a
44,32 ± 8,16 a
40,36 ± 5,67 a
38,68 ± 7,34 a
40,12 ± 5,90 a
39,39 ± 5,42 a
39,6 ± 4,13 a
41,90 ± 4,28 a
40,63 ± 3,89 a
38,54 ± 3,15 a
38,04 ± 2,91 bc
40,70 ± 4,82 ab
34,20 ± 3,90 b
36,79 ± 3,38 bc
36,18 ± 3,40 bc
35,44 ± 4,95 b
37,14 ± 3,46 a
37,53 ± 3,46 ab
38,66 ± 3,16 a
35,98 ± 3,64 b
36,48 ± 3,28 b
41,14 ± 2,98 a
41,36 ± 5,48 a
40,00 ± 2,37 a
41,62 ± 2,30 a
40,38 ± 1,98a
39,07 ± 2,92 a

Serragem (S)
38,93 ± 3,97 ab
45,97 ± 3,60 a
48,30 ± 3,32 a
46,06 ± 5,28 a
45,99 ± 4,98 a
43,91 ± 5,25 a
44,32 ± 3,58 a
42,46 ± 4,08 a
37,84 ± 5,20 a
40,59 ± 3,25 a
39,07 ± 4,75 a
40,46 ± 3,60 a
40,79 ± 5,06 a
41,63 ± 5,97 a
39,49 ± 4,06 a
40,81 ± 4,52 ab
44,10 ± 7,90 a
39,89 ± 5,75 a
40,97 ± 4,61 ab
39,78 ± 7,51 b
36,34 ± 5,23 b
38,30 ± 6,49 a
36,52 ± 3,12 ab
38,48 ± 3,34 a
36,67 ± 2,58 b
37,16 ± 3,16 b
38,71 ± 3,68 ab
40,07 ± 3,34 ab
40,72 ± 4,60 a
42,27 ± 4,52 a
38,92 ± 1,95 a
37,98 ± 2,32 a

Fonte: Autores (2019).
Nota: Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem pelo teste de Tukey a 5%.

Quanto às temperaturas medidas na superfície das composteiras, devido a um atraso no
conserto do equipamento, não foram medidas
logo após o encerramento da alimentação, sendo medida com quase 60 dias após o término,
verificando-se já temperaturas mesofílicas
(abaixo de 40ºC) a partir desse período. Dessa
forma, comparando-se essa duração da fase
termofílica nas duas alturas, constata-se que
no fundo foi bem maior entre 57 e 71 dias.
Isso pode ser justificado pelo maior volume presente acima dos pontos medidos: como na su-
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perfície o volume era menor, provocou-se menor aquecimento.
3.2 Qualidade do composto produzido
Percebeu-se que aos 300 dias de compostagem da
massa total é que a maioria das unidades experimentais apresentava-se com características indicativas de boa qualidade do produto, de acordo
com os resultados de condutividade elétrica (CE)
(Tabela 2), em relação aos valores médios finais encontrados nas unidades experimentais R1, R2 e R3.
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Tabela 2 - Valores médios dos parâmetros obtidos em 300 dias de compostagem da massa total nos recipientes
R1, R2 e R3 com o respectivo material estruturante
Recip.

Estrut.

pH

R1
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2
R3
R3
R3
R3

C
G
P
S
C
G
P
S
C
G
P
S

7,77 ± 0,25
7,13 ± 0,21
6,26 ± 0,47
5,94 ± 0,42
7,38 ± 0,45
7,66 ± 0,28
6,09 ± 0,23
6,41 ± 0,55
6,87 ± 0,20
6,04 ± 0,46
6,01 ± 0,25
6,62 ± 1,37

Umidade
(%)
28,89 ± 1,62
45,51 ± 1,29
57,74 ± 0,80
63,72 ± 2,35
26,76 ± 0,98
55,27 ± 6,97
63,77 ± 3,80
53,13 ± 1,50
16,25 ± 5,16
35,72 ± 6,26
55,49 ± 0,52
35,00 ± 5,12

NT
(%)
3,96 ± 0,36
2,49 ± 0,04
2,47 ± 0,30
2,37 ± 0,70
4,96 ± 0,11
3,32 ± 0,97
1,82 ± 0,29
3,24 ± 0,65
3,14 ± 1,07
2,59 ± 0,46
2,68 ± 0,56
2,61 ± 0,25

CO
(%)
34,21 ± 6,15
21,25 ± 10,85
32,43 ± 4,13
28,46 ± 2,29
42,02 ± 5,95
25,00 ± 2,63
21,50 ± 4,33
31,99 ± 2,51
20,81 ± 6,14
27,15 ± 2,68
20,75 ± 0,87
29,56 ± 18,36

C/N
8,70 ± 1,82
8,57 ± 4,54
13,21 ± 1,75
13,03 ± 5,33
8,49 ± 1,38
8,27 ± 3,79
11,80 ± 1,55
10,07 ± 1,44
6,03 ± 0,74
10,63 ± 1,40
7,97 ± 1,68
10,96 ± 6,23

CE
(mS/cm)
9,78 ± 2,32
2,46 ± 2,12
2,40 ± 1,85
2,85 ± 1,65
12,61 ± 0,18
5,21 ± 3,49
2,32 ± 1,08
2,63 ± 1,25
8,30 ± 2,28
4,42 ± 1,09
3,50 ± 1,36
3,26 ± 2,89

Fonte: Autores (2019). Nota: C: controle; G: grama; P: poda; S: serragem; NT: nitrogênio total; CO: carbono orgânico; CE: condutividade elétrica.

De acordo com a Instrução Normativa (IN) no 25
(Brasil, 2009), a classificação do composto obtido neste experimento é a Classe A, pois durante a
compostagem não foram inseridos metais pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos
sintéticos potencialmente tóxicos. Compostos
dessa classe devem possuir no mínimo 15% de
CO; 0,5% de NT (limite mínimo), pH ≥ 6, umidade
e C/N máximas de 50% e 20, respectivamente.

abaixo de 40% na fase final, não há comprometimento da qualidade do composto. Diaz et al.
(2007) recomendam que o teor de umidade seja
inferior a 50% para manter o manuseio, transporte e aplicação viável, entretanto, de acordo
com Andersen et al. (2011), isto não se torna
um problema, uma vez que o objetivo é usar o
composto diretamente no jardim ou em hortas
da própria residência.

Verificou-se que, quanto ao pH, apenas R1-S encontrava-se abaixo do limite; entretanto, considerando o valor bem próximo ao da normativa,
acredita-se que não seja negativo para o sistema. Muitos trabalhos com compostagem de resíduos de alimentos e agentes estruturantes revelam que, ao final do processo, encontra-se pH
na faixa entre 7 e 8 (Maragno, Tronbin e Viana,
2007; Karnchanawong e Suriyanon, 2011; Karnchanawong e Nissaikla, 2014; Benjawan et al.
2015). Entretanto, Guidoni et al. (2013), Lima
(2015) e Tatàno et al. (2015), na compostagem
de resíduos de alimentos, encontraram valores
na mesma faixa do presente trabalho (entre 6 e
7,6) considerando-a adequada.

A respeito da relação C/N, Tatàno et al. (2015)
aplicaram a compostagem doméstica em uma
região da Itália usando recipientes com capacidade de 310L, aeração natural proporcionada
por aberturas, fendas e a presença de um cone
com furos no interior das composteiras. Além
disso, a alimentação era realizada duas vezes por
semana, e constituída de resíduos de alimentos e
estruturantes diversos. Esses autores verificaram
que as composteiras montadas em uma casa urbana e em uma universidade apresentaram uma
relação C/N entre 15-20 a partir de 12 meses de
compostagem. Os recipientes montados em uma
casa do meio rural e em um edifício residencial
apresentaram valores finais de 5-10. Os autores atribuíram esses resultados à variação da
relação C/N dos materiais introduzidos, tanto
dos resíduos de cozinha como dos de jardim. No
presente trabalho, obteve-se uma variação de 6

Em relação à umidade, R1-P, R1-S, R2-G, R2-P
e R3-P apresentaram valores acima de 50%.
Segundo Kiehl (1985), se a umidade estiver
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 123-136 | Abr a Jun, 2022
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a 13,21, sendo os menores valores atribuídos às
composteiras com resíduos de baixa C/N (grama
e controle).
Para os valores de CO e NT, Tatàno et al. (2015)
encontraram variação aproximadamente de 19
a 23% para os dois primeiros tipos de composteiras e aproximadamente 35 a 38% para as do
segundo tipo. Quanto aos resultados de NT, tiveram aproximadamente 1,8% para a primeira
categoria, 2,5 para as composteiras da casa no
meio rural e 4% nas do edifício. No presente trabalho, a variação foi de 20,75 e 42,02% para CO
e 1,82 a 4,96% para NT. As variações de CO, NT e
relação C/N deste trabalho foram similares aos
resultados encontrados pela literatura citada;
no entanto, percebeu-se que o tempo de compostagem desta pesquisa foi maior, o que pode
se dever à aeração mais eficiente proporcionada
pela presença de um cone com furos dentro das
composteiras de Tatàno et al. (2015).
Quanto à CE, esse parâmetro não é regulamentado pela IN no 25 de 2009; entretanto, R1-C,
R2-C, R3-C, R2-G e R3-G, desta pesquisa, apresentaram valores acima do recomendado por
Kiehl (1998) e Lasaridi et al. (2006). Segundo
os autores, o limite considerado tolerável para
plantas de média sensibilidade é de 4 mS/cm.
Para Manios (2004), Farrel e Jones (2009), os
processos de compostagem com uso de resíduos sólidos municipais podem apresentar um
nível relativamente elevado de sais inorgânicos
se comparados com outros substratos (lodos,
resíduos agrícolas, entre outros). Isso pode ser
explicado pelo elevado grau de decomposição
de materiais orgânicos, especialmente ricos em
proteínas, o que leva à acumulação de vários sais
solúveis em água.
Faverial e Sierra (2014) compararam parâmetros
de qualidade final de adubo em composteiras
domésticas de 400L, com alimentação contínua
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e revolvimento do material, em 10 diferentes localidades de Guadalupe, no Caribe. Após 12 semanas de compostagem, eles encontraram um
valor médio de 3,4 mS/cm; valor abaixo do limite
de recomendação seguido por alguns países europeus, 6 mS/cm. Os autores recomendam adição de estruturante para redução de sais.
Karnchanawong e Nissaikla (2014) encontraram valores entre 4,2 e 5 mS/cm após 150 dias
de compostagem doméstica em recipientes de
200L, com alimentação contínua durante os primeiros 60 dias e revolvimento diário. Apesar do
maior tempo de compostagem, atingiu- se na
presente pesquisa valores menores utilizando
serragem e poda.
Segundo Manios (2004), a CE pode ser um fator
limitante na qualidade final do composto. Adubos com alto teor podem apresentar comportamento fitotóxico quando usado em grandes
quantidades. Para os materiais que resultaram
em CE acima do limite, recomenda-se o uso do
composto na medida de até 30% em volume.
Comparando-se as diferenças entre as composteiras e materiais, por meio da análise de variância verificou-se que em relação ao pH e à umidade, os recipientes diferiram entre si (p < 0,05),
assim como os estruturantes; e houve diferença
significativa ao se tratar da combinação entre
recipiente/estruturante para pH.
Quanto ao CO e C/N, não há diferenças significativas (p>0,05). Em se tratando de NT e CE, há
diferenças significativas entre estruturantes,
mas não entre recipientes. Pelo teste de Tukey
apresentado na Tabela 3, realizado apenas com
os parâmetros que resultaram em p <0,05, verificou-se que, em relação ao pH, o controle e as
composteiras com grama apresentaram comportamento semelhante, assim como as de poda
e serragem entre si.
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Tabela 3 - Comparação das médias finais com diferenças significativas entre estruturantes, em seguida, entre
recipientes aos 300 dias de compostagem.
Estruturantes

Parâmetros
pH
Umidade (%)
Nitrogênio total (%)
Condutividade Elétrica
(mS/cm)
Parâmetros

Controle (C)
7,33 ± 0,31 a
31,69 ± 5,77 c
4,23 ± 0,62 a

Grama (G)
6,94 ± 0,77 a
45,50 ± 9,21 b
2,80 ± 0,66 b

Poda (P)
6,12 ± 0,31 b
59,00 ± 7,58 a
2,32 ± 0,52 b

Serragem (S)
6,13 ± 0,44 b
50,62 ± 16,16 ab
2,74 ± 0,63 b

10,44 ± 2,31 a

4,03 ± 2,43 b

2,74 ± 1,39 b

2,91 ± 1,80 b

Recipiente
R2
6,75 ± 0,75 a
55,66 ± 7,87 a

R1
6,70 ± 0,72 a
48,96 ± 14,92 ab

pH
Umidade (%)

R3
6,03 ± 0,32 b
42,07 ± 14,48 b

Fonte: Autores (2019). Nota: Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem pelo teste de Tukey a 5%.

Tratando-se de umidade, não foi possível detectar
diferenças entre os materiais, apenas o controle
apresentou valor menor. Em relação ao NT e CE, as
composteiras com estruturantes não apresentaram diferenças significativas. Em termos de diferenças entre recipientes, apenas o pH e a umidade
apresentaram p <0,05; no entanto, em relação à
umidade não foram identificadas diferenças.
Na análise da interação recipientes/estruturantes, apesar de ter resultado em p <0,05 para os
valores de pH, não foi possível identificar as di-

ferenças entre os componentes comparados. Entretanto, os valores apresentados estão dentro
do considerado aceitável.
Analisando-se a Tabela 4, que se refere ao material compostado coletado na região inferior
das composteiras em 90 dias de processo, verificou-se que a maioria das composteiras atende aos parâmetros estabelecidos pela IN no 25
para pH, NT, CO e C/N. A exceção é a umidade,
porém tal efeito não é negativo para as condições do estudo.

Tabela 4 - Valores médios dos parâmetros obtidos em 90 dias de compostagem na região inferior dos recipientes
R1, R2 e R3 com respectivo material estruturante
Recip.

Estrut.

pH

R1
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2
R3
R3
R3
R3

C
G
P
S
C
G
P
S
C
G
P
S

6,95 ± 1,12
7,94 ± 0,23
7,05 ± 0,21
7,14 ± 0,79
6,61 ± 0,90
8,05 ± 0,30
6,97 ± 0,14
6,64 ± 0,34
7,59 ± 0,28
6,89 ± 0,89
7,19 ± 0,86
6,54 ± 0,16

Umidade
(%)
35,97 ± 9,87
63,60 ± 1.23
43,13 ± 25.69
47,43 ± 11.34
15,12 ± 4.64
54,79 ± 2.73
53,93 ± 11.21
56,92 ± 9.89
24,31 ± 4.72
50,49 ± 10.42
30,62 ± 18.93
43,89 ± 6,83

NT
(%)
4,74 ± 0,91
2,89 ± 0,57
2,23 ± 0,22
1,78 ± 0,23
3,73 ± 1,36
4,13 ± 0,49
2,27 ± 0,46
2,04 ± 0,13
4,16 ± 0,19
3,38 ± 0,18
3,23 ± 0,75
2,05 ± 0,38

CO
(%)
27,15 ± 15,74
25,04 ± 3,72
33,61 ± 6,87
35,55 ± 6,73
25,36 ± 9,61
28,20 ± 3,43
32,63 ± 5,39
26,82 ± 1,98
30,63 ± 5,22
28,95 ± 6,29
27,76 ± 7,45
34,28 ± 1,87

C/N
5,83 ± 4,57
5,67 ± 2,34
9,63 ± 4,79
12,38 ± 5,10
10,37 ± 0,53
9,25 ± 0,17
9,83 ± 5,36
12,39 ± 0,80
7,14 ± 1,01
9,37 ± 1,80
7,82 ± 1,56
12,97 ± 3,26

CE
(mS/cm)
3,65 ± 1,23
6,74 ± 5,92
3,87 ± 0,89
3,16 ± 1,15
6,97 ± 2,91
3,32 ± 3,11
2,39 ± 1,27
3,84 ± 0,78
5,71 ± 2,36
9,98 ± 1,13
5,26 ± 4,34
2,98 ± 1,27

Fonte: Autores (2019). Nota: C: controle; G: grama; P: poda; S: serragem; NT: nitrogênio total; CO: carbono orgânico; CE: condutividade elétrica.

Ao realizar o teste estatístico, percebeu-se que
não houve diferenças significativas entre recipientes, nem entre recipientes e estruturantes
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C/N e CE. Houve diferenças significativas apenas para estruturantes. No caso da umidade,
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obteve-se p>0,05 em todos os testes. A Tabela 5
apresenta valores médios dos parâmetros com p
<0,05 entre os estruturantes.
A partir da Tabela 5, observou-se que, quanto ao
pH, a poda se assemelha à serragem e às unida-

des-controle à grama. Quanto ao CO, NT e C/N,
todos possuem resultados significantemente diferentes p <0,05. Essas diferenças podem estar
relacionadas ao tempo de compostagem de 90
dias, considerado ainda baixo, mas que já atende
aos parâmetros da IN.

Tabela 5 - Comparação das médias finais com diferenças significativas entre estruturantes
entre recipientes com 90 dias de compostagem.
Parâmetros
pH
Nitrogênio Total (%)
Carbono Orgânico (%)
C/N

Estruturantes
Controle (C)
5,51 ± 1,28 b
4,26 ± 0,85 a
35,00 ± 7,44 b
8,54 ± 2,48 d

Grama (G)
6,95 ± 1,26 a
3,33± 1,00 b
34,20 ± 8,77 b
10,89 ± 3,62 c

Poda (P)
7,21 ± 1,01 a
2,84 ± 0,84 c
38,93 ± 7,66 a
14,82 ± 4,99 b

Serragem (S)
7,00 ± 1,10 a
2,36 ± 0,66 d
40,19 ± 7,36 a
18,49 ± 6,96 a

Fonte: Autores (2019).
Nota: Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem pelo teste de Tukey a 5%.

Referindo-se à CE aos 90 dias (Tabela 4), verificouse que R1-G, R2-C, R3-C, R3-G, R3-P não atingiram
o limite mínimo definido pela literatura de 4mS/
cm. Apesar dessa condição inferior aos resultados
apresentados na Tabela 2 (resultado de 300 dias),
percebeu-se que aos 90 dias a massa retirada na
região inferior encontrava-se com aspecto de composto tratado, massa uniforme, indicando que ele
pode ser utilizado. Porém, deve-se atentar ao tipo
de destinação que se pretende, ou seja, se a qualidade não for essencial ao processo, não há problemas; caso contrário, é necessário esperar mais
tempo para que o composto seja maturado e estabilizado ou reduzir a quantidade a ser utilizada.

3.3 Balanço de massa
Em se tratando de produção de composto, a Tabela 6 apresenta os valores de massa inicial, final
e a redução total da massa compostada. Percebeu-se que a quantidade de material resultante
é baixa, principalmente quando se trata de materiais com baixa C/N, como a grama e controle. Entretanto, levando-se em consideração a
redução dos resíduos que seriam enviados para
aterros sanitários produzindo gases poluentes, o
processo de compostagem aeróbia foi muito eficaz como tratamento, visto que os valores de redução de massa foram consideravelmente altos,
variando de 83 a 98%.

Tabela 6 - Massas iniciais, finais e redução total da massas inseridas nos recipientes R1, R2 e R3
Recip.
R1
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2
R3
R3
R3
R3

Estrut.
C
G
P
S
C
G
P
S
C
G
P
S

Massa Inicial (Kg)
90,15 ± 0,02
71,20 ± 1,45
73,87 ± 8,37
99,07 ± 1,93
85,14± 0,50
65,48 ± 3,179
68,33 ± 12,60
53,73 ± 2,02
117,71± 0,95
98,89 ± 1,06
165,62 ± 0,52
150,95 ± 0,36

Massa Final* (Kg)
1,14 ± 0,19
1,27 ± 0,52
4,766 ± 3,90
3,37 ± 4,50
1,21 ± 0,38
1,03 ± 0,33
3,18 ± 2,91
2,15 ± 1,86
1,05 ± 0,31
4,44 ± 1,93
12,83 ± 6,58
14,32 ± 2,90

Redução (%)
98,18 ± 0,22
96,68 ± 0,79
83,67 ± 3,96
90,06 ± 4,78
98,01 ± 0,46
96,43 ± 0,34
87,01 ± 2,15
91,19 ± 3,85
98,94 ± 0,27
92,85 ± 1,95
82,84 ± 4,03
84,83 ± 1,95

Fonte: Autores (2019). Nota: *Massa seca. C: controle; G: grama; P: poda; S: serragem.
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Sabe-se que a compostagem provoca uma redução do volume de 25 a 50%, devido tanto à
evaporação de água como à transformação da
matriz constituída por partículas grosseiras em
partículas finas (VALLINI, 1995 apud CORDEIRO,
2010). O autor atribui a diminuição da umidade
como principal fator responsável pela diminuição
de massa dos materiais, que podem perder entre
40 a 80% da massa original, também contribuindo para essa redução a liberação de CO2 devida à
mineralização parcial da matéria orgânica.
Guidoni et al. (2018) utilizaram recipientes de
50L durante 60 dias de compostagem e tiveram como resultado porcentagens de 31,2%,
34% e 51,9%. Tais valores variaram em relação
à proporção dos materiais utilizados na compostagem. Karnchanawong e Nissaikla (2014),
utilizando composteiras de 200L com resíduos
de alimentos e de folhas após 150 dias de compostagem, conseguiram reduções na faixa de
63,36 a 73,27. Lima (2015) trabalhou com pilhas
de resíduos de alimentos, lodo, capim e serragem
com combinações entre os resíduos e utilizando
em cada pilha massas iniciais de 568, 567, 608 e
627 Kg; após um tempo de compostagem de 120
dias, encontrou reduções de 18,67, 32,63, 44,90
e 37,86%, respectivamente.
O resultado bem maior encontrado neste trabalho, comparado aos citados, pode ser devido ao
tempo de compostagem utilizado de 300 dias.
Nos trabalhos citados, o tempo mais curto de
tratamento foi devido à adoção de mecanismos
para aceleração da compostagem, como é o caso
do revolvimento.

3.4 Operação do sistema de compostagem
doméstica proposto
O sistema de compostagem proposto, neste trabalho, deve ser executado em residência com
quintal ou uma região mais afastada da área de
convivência, de modo que não haja problemas
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 123-136 | Abr a Jun, 2022

com o aparecimento de alguns insetos e anelídeos inofensivos: embora o aparecimento dessa
biota no experimento estivesse bem relacionada à área com muita vegetação, árvores e terra,
essas condições podem favorecer a entrada em
maior quantidade dessa biota. É necessário que
as composteiras se localizem em espaços com
cobertura, como embaixo de árvores ou estruturas com telhas, entre outras, para que, em épocas de chuva intensa, não haja excesso de umidade no material em compostagem.
Em relação ao preenchimento dos recipientes,
o R1-C foi preenchido em média com 24 ± 1,20
dias, R1-G 19,33 ± 0,58, R1-P 12,00 ± 4,36 e
R1-S 15,67 ± 1,15. Para os recipientes R2, o controle foi preenchido em 14,00 ± 0,45 dias, G 7,33
± 0,58, P 9,33 ± 4,93, e S 6,00 ± 0,00. Para os recipientes R3, obtiveram-se dados apenas de P com
65,00 ± 5,95 dias e S com 67,00 ± 0,57. Os dados
de C e G não foram quantificados devido ao fato
de o volume dos materiais ser reduzido tão rapidamente a ponto de não ser possível preencher
a bag.
Verificou-se que R3 (Bag de 135L) foi o recipiente
com maior capacidade de armazenamento; entretanto, em se tratando de operação do sistema, o recipiente R1 foi o que apresentou maior
facilidade de operação e possui um volume adequado para uso no cotidiano.
Na adoção desta metodologia, recomenda-se a
utilização de mais de uma unidade de compostagem, ao se atingir o volume máximo do recipiente. Dessa forma, à medida que se preenche o volume de um, inicia-se a operação de um segundo
e, após o alcance da capacidade do segundo, pode-se retornar a preencher o primeiro, visto que
o volume do primeiro terá, durante esse intervalo, reduzido o suficiente para que haja essa alternância. Para facilitar a operação, a utilização
de um recipiente com a mesma característica do
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R1, mas volume maior (cerca de 135L) é sugerido
para famílias maiores do que quatro integrantes.
Sugere-se também a utilização de materiais com
C/N mais elevada, como foi o caso da serragem e
poda. Se o uso de materiais de baixa C/N, como
grama e folha seca, forem as únicas opções, é
necessário que haja um corte ou trituração desse
material, reduzindo-se seu volume, permitindo a
sua adição em maior quantidade. É interessante
que o poder público incentive esse tipo de tratamento, fazendo doações desses materiais triturados, pois há interesse mútuo no tratamento de
resíduos sólidos municipais.
No caso da adição de água, é preciso verificar
sempre se há indícios de condições anaeróbias,
como formação de chorume e odor forte. A utilização de composteiras sem adição de material
estruturante não é indicada devido ao desconforto em relação à operação, mau cheiro e baixa
qualidade do produto final.

4 CONCLUSÕES
Dentre os resultados atingidos, constatou-se
que, durante o monitoramento da temperatura,
o recipiente R1 obteve maiores máximas, apesar
de o R3 ter potencial de melhor desenvolvimento; no entanto, as condições da pesquisa não o
favoreceram. Tratando-se dos agentes estruturantes, a grama resultou em maiores valores de
temperatura e a poda se assemelhou à serragem.
No entanto, a grama apresentou anaerobiose,
dificultando seu manuseio. As composteiras sem
agente estruturante obtiveram os resultados
menos favoráveis.
Constatou-se que aos 300 dias de compostagem
do material, analisado de forma homogênea, a
maioria das variáveis apresentou resultados considerados adequados pela literatura e instrução
normativa. A exceção basicamente se deu para a
CE em composteiras contendo grama e aquelas
134

sem material estruturante. Concluiu-se que aos
90 dias é possível retirar o material da região inferior ao atingir o aspecto de massa decomposta
e sem odor
Em relação à redução de massa, obteve-se grande êxito nesta pesquisa, visto que o menor valor
foi de 83%. Para a questão de destinação final dos
resíduos, a compostagem doméstica proposta
oferece solução no que se refere à problemática
dos efeitos negativos de geração de resíduos de
alimentos quando enviado aos aterros sanitários
ou lixões. Além disso, com esta metodologia, é
possível realizar a compostagem sem mistura do
material, uma forma mais simples reduzindo o repúdio e desconforto intrínseco a este tratamento.
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Resumo
O planejamento de recursos hídricos é tarefa complexa, pois envolve uma gama de atores com interesses muitas vezes conflitantes. Aliado a isso, o crescimento desorganizado das grandes cidades e a escassez hídrica
levam os gestores a tomarem decisões balizadas por Sistemas de Apoio a Decisão - SADs. Nessa problemática
inserem-se as Companhias de Saneamento que compõem o sistema de recursos hídricos no Ceará como uma
indústria que solicita outorga de uso para tratamento e distribuição de água tratada dentro dos parâmetros
exigidos por lei. Nesse contexto, o gerenciamento do sistema de abastecimento de água é um desafio para as
companhias estaduais, tendo em vista que a grande malha de sua infraestrutura está enterrada. Conhecer o
sistema para decidir ampliar ou dar manutenção é estratégico para a sobrevivência das companhias. Surge,
assim, o Sistema de Informação Geográfica, que busca prover ao gestor público uma ferramenta de apoio à
decisão. No presente trabalho, buscou-se demonstrar a aplicabilidade de tal ferramenta sob a visão de um
estudo de caso de viabilização da interligação de empreendimentos particulares na Região Metropolitana de
Fortaleza, por meio de acoplamento entre SIG e software hidráulico, dispondo, no final, de solução técnica
para a viabilização da entrada de demanda no Sistema de Abastecimento de Água.
Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica. Epanet. Sistema de Abastecimento de Água. Gestão de
Recursos Hídricos.
Abstract
Water resource planning is a complex task because it involves a range of actors with often conflicting interests. In
addition, the disorganized growth of the big cities and the water shortage lead to the managers the necessity to
make decisions marked by Decision Support Systems - SADs. This problem affect sanitation companies that comprise the water resources system in Ceará as an industry that requests grant of use for treatment and distribution
of treated water within the parameters required by law. In this context, the management of the water supply system
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is a challenge for state companies, considering that the great mesh of their infrastructure is buried. Knowing the
system to decide to extend or maintain it is strategic for the survival of the companies. Geographic Information
Systems that seek to provide the public manager with a decision support tool appear. In this work, we sought to
demonstrate the applicability of such a tool under the view of a case study of viability of the interconnection of private enterprises in the Metropolitan Region of Fortaleza, through a coupling between GIS and hydraulic software,
having, in the end, a technical solution to enable the entry of demand into the Water Supply System.
Keywords: Geographic Information System. EPANET. Water supply system. Management of Water Resources.

1 INTRODUÇÃO
A necessidade de tomada de decisão por parte dos gestores de saneamento básico é diária
e complexa. As companhias de saneamento no
Brasil gerenciam malhas de redes de abastecimento de água em cidades cujo crescimento
desordenado expressivo demanda constante
expansão da infraestrutura de abastecimento
(NAZIF et al., 2010), de forma que o atendimento
satisfatório e contínuo, como estabelecido nas
diretrizes na lei 11.445/2007, é um grande desafio. Cidades (2018) informa que atualmente o
índice de cobertura no abastecimento de água é
de 83,3 %. O relatório também aponta que, em
média, o sistema nacional de distribuição de
água sofre perda na distribuição de 38,1%. Dentro desse contexto, o Nordeste assume valor de
47,3%, sendo que o estado do Ceará representa
dentro dessa média o valor de 40,6%, estando
nesse índice inclusos perda físicas e aparentes.
Com isso, para auxiliar na tarefa de gerir processos de saneamento básico, os gestores necessitam investir em ferramentas que consigam
extrair, integrar e consolidar de forma a dar
consistência à quantidade massiva de dados
existentes em diversos sistemas de informação
e, muitas vezes, contidas na pessoalidade de
cada colaborador da corporação, em um sistema integrado capaz fornecer um melhoramento nos processos de apoio à tomada de decisão
(GOUVEIA, 2009)
138

Nesse sentido surge o Sistema de Informação
Geográfica - SIG, que se apresenta como uma
ferramenta para integrar dados técnicos, por
meio de banco de dados, e dados cartográficos de forma efetiva (TSIHRINTZIS; HAMID;
FUENTES, 1996), fornecendo ao gestor a possibilidade de visualizar todas as unidades de um
Sistema de abastecimento com suas características técnicas e comerciais, zonas e setores de
abastecimento, gerando análises comparativas, auxiliando a organização e a manipulação
de dados (DORCA; LUVIZOTTO-JR; ANDARADE,
2002), proporcionando um diferencial corporativo (FAUSTO et al., 2010)
O caráter multidisciplinar (KALIVAs; KOLLIAS;
KARANTOUNIAS, 2003; GOMARASCA, 2010)
torna possível entendimento integrado de uma
gama de problemas de diversas naturezas (UDOVYK, 2006). A capacidade de análise espacial
por meio de funções de reclassificação e sobreposição (MIRANDA, 2010) infere melhorias no
processo de gestão das companhias de saneamento em uma única plataforma de informação
integrada (NÚNEZ E CRUZ, 2012), nas subáreas
de projeto, planejamento (PANAGOPOULOS;
BATHRELLOS; SKILODIMOU, 2012), operação e
manutenção (JUNQUEIRA, LAUTENSCHLAGER
E PAREDES, 2009). Cita-se também o caráter
indispensável do SIG para o controle de perdas
(MÜHLHOFER E SILVA, 2009).
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Nesse contexto, Blindu (2013) utilizou SIG com
técnicas de análise temporais para desenvolver
uma ferramenta de diagnóstico de um Sistema
de Abastecimento. Abrahão, Franco e Ishmitzu
(2009) trabalharam na otimização da operação
de válvulas de manobras na rede de abastecimento da Sabesp, enquanto Ho, Cheng-I ; Lin,
Min-Der; LO (2010) utilizaram SIG acoplado com
um modelo de Rede Neural Artificial para prover
aos analistas e gestores situações de rompimento em tubulações e assim embasar planos de
substituição de ativos.
Em vista dessas características e da necessidade
de balizamento e suporte à gestão de decisão nas
emissões de Declarações de Viabilidades Técnicas de água para empreendimentos particulares,
essa pesquisa realizará estudo de caso real na
Companhia de Água e Esgoto do Ceará com utilização do SIG QGIS acoplado ao software EPANET.
A finalidade é conduzir um estudo hidráulico direcionado, considerando a situação do sistema
existente com e sem o incremento de demanda.
O destaque de tal abordagem reside no fato de,
ao final, haver a proposição de melhorias na estrutura existente do sistema de abastecimento
de água atreladas a um custo, de forma a tornar
viável a inserção dos empreendimentos ao sistema de abastecimento da companhia.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A integração entre SIG e EPANET não é inédita, ao passo que nos trabalhos de Bartolin et al.
(2001) os softwares EPANET e ArcView 3.2 foram
conectados com a finalidade de simular a rede
de abastecimento da cidade de Valência, Espanha. Tabesh e Delavar (2003) adotaram a mesma abordagem na área de perdas. Bartolin et
al. (2008) realizaram acoplamento com diversos
softwares: ArcGIS 9, GISRed e sistema SCADA, a
fim de estruturar um modelo de gestão de dados
com calibração. Sandoval; Zurvia-Flores; León
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(2013) realizaram simulação em rede de distribuição de água na cidade de Tehuacan, México,
utilizando o Qgis (mesmo software SIG utilizado
nesse trabalho) com o EPANET.
Rauen et al. (2016) atribuíram notas e escalas de
vulnerabilidades dentro do Sistema de Abastecimento de Água do município de Guarulhos, no
estado de São Paulo, Brasil, utilizando para isso
QGIS e EPANET 2.0. Abdelbaki (2017) realizou o
trabalho que mais se assemelha a este artigo por
meio do acoplamento de software SIG Mapinfo
GIS 8.0 com EPANET 2.0 para permitir análise hidráulica dos defeitos do sistema de maneira rápida, contribuindo para elevação e manutenção
do nível operacional da companhia de água da
região de Chetouane, no noroeste da Argélia.

3 METODOLOGIA
3.1 Processo de Emissão de Viabilidade Técnica
O processo de emissão de viabilidade técnica
a um empreendimento consiste de um estudo
que é realizado no sistema de abastecimento da
companhia levando-se em consideração aspectos hidráulicos e comerciais, a fim de diagnosticar e dar prognóstico do impacto da entrada de
nova demanda no sistema.
Com a realização do prognóstico é constatado o
nível de resiliência que o sistema possui em relação à variabilidade de demandas existentes e
futuras. Esse índice, atualizado cotidianamente,
acaba por consubstanciar dados de planejamento
estratégico da companhia em relação aos custos
devidos à manutenção da infraestrutura existente e, assim, fornecer informações estratégicas ao
tomador de decisão na relação investimento de
manutenção e investimento de expansão.
O estudo de emissão de Viabilidade Técnica de
água consiste em 6 fases:
1ª Fase: Solicitação por parte do interessado
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2ª Fase: Locação do empreendimento na base
cadastral da companhia em SIG;
3ª Fase: Realização de simulação hidráulica no
sistema existente para diagnóstico atualizado da
situação do sistema presente, considerando os
empreendimentos com viabilidade emitida (reserva de demanda);
4ª Fase: Inserção da demanda do empreendimento que pleiteia a entrada no sistema da
Companhia;
5ª Fase: Avalição do Impacto e, caso seja constatada a necessidade de mudanças no sentido de
reforçar o sistema de modo a deixá-lo no mínimo
ao nível de operação atual, proposição de alternativa(s) com elaboração de custo;
6ª Fase: Emissão de declaração de viabilidade
técnica com ou sem condicionantes de reforço
hidráulico ao interessado.
A emissão de Declaração de Viabilidade Técnica
consiste, em termos práticos, em um documento que todo cliente novo que deseja se ligar ao
sistema existente da companhia deve possuir, a
fim de que seja realizada uma reserva de demanda da companhia. Caracteriza-se, dessa forma,
como um instrumento de gestão que a companhia possui para ser considerado no ambiente
tanto de novos negócios como também no ambiente de operação e manutenção.

3.2 Software SIG – QGIS 3.0:
O QGIS é um software fruto de um projeto da
Open Source Geospatial Foundation (OS Geo),
de código aberto e licenciado segundo a Licença
pública Geral GNU. Ele permite ao usuário definir
o sistema de coordenadas de referência e outras
ferramentas que disponibilizam ao usuário a disposição de camadas com diferentes coordenadas de referência com a correta sobreposição.
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O software oferece a capacidade de trabalhar
com diferentes bibliotecas e formatos de banco
de dados com formatos vetoriais que incluem,
por exemplo, formato ESRI, Mapinfo e MicroStation, AutoCAD DWG/DXF, Geo Package, GeoJSON, GRASS, GPX, KML, Comma. Também trabalha com formato Raster, incluindo ArcInfo Binary
Grid, ArcInfo ASCII Grid, JPEG, GeoTIFF, ERDAS
IMAGINE, MBTiles, R or Idrisi rasters, ASCII Gridded XYZ, GDAL Virtual, SRTM, Sentinel Data,
dentre outros. Os formatos aceitos para banco
de dados incluem PostgreSQL / PostGIS, SQLite/
SpatiaLite, Oracle, DB2 or MSSQL Spatial, MySQL
(QGIS, 2018).

3.3 Software EPANET:
O EPANET é um software mundialmente utilizado
para simulações hidráulicas estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e da qualidade
da água em redes de distribuição pressurizadas.
Tais simulações ajudam a compreender a forma
como os sistemas de abastecimentos de água
funcionam com seus movimentos e transformações complexas. Tal software foi utilizado em sua
versão 2.0 com o QGIS 3.0

3.4 Estudo de Caso - Diagnóstico e Prognóstico:
O trabalho que se apresenta nesse artigo é um
estudo de caso para emissão de viabilidade técnica de dois empreendimentos na Região Metropolitana de Fortaleza, em específico no município de Caucaia. A vazão requisitada para o
empreendimento 1 foi de 26 L/s, e para o empreendimento 2, de 10 L/s, ambos para final de
plano, conforme disposto na Fig. 1. A extensão
total de rede é de 145.415,54 metros, estruturada por meio de 2.453 nós de controle (vazão e
pressão). Os diâmetros variam a partir de 50mm
até 400mm, sendo que 74% do total são constituídos de diâmetros de 50mm.
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Figura 1 - Locação de Empreendimentos no Cadastro do software QGIS de Rede de distribuição de Água

A topografia da área varia 64% na faixa de 15
a 30 metros, sendo bastante diversificada, ao
ponto de que a menor cota registrada é próxima à cota do nível do mar, 5 metros, e a maior
cota a 35 metros acima do nível do mar, ou seja,
uma variação de cerca de 30 metros. Percebe-se
também na Fig. 1 que estão presentes empreendimentos futuros, não conectados ainda ao sistema, mas detentores de reserva de demanda.

de campo de pressão e vazão para calibrar o SAA
existente, conforme os seguintes dados:
- Perda de Carga: Fórmula Universal com rugosidade calibrada variando em torno de 20% do
valor de referência de 0,0005mm;
- Dados de consumo: na plataforma comercial do
QGIS, cada ligação é disposta no mapa com ponto de atributos de consumo desde sua ligação;
- Cotas: Topografia advinda de projetos anteriores;

3.5 1ª Simulação - Dados de Entrada:
A 1ª simulação consiste na realização de cálculos hidráulicos de forma a se ter um modelo que
reflita melhor a realidade em termos de vazão,
pressão e demanda, conforme já disposto por
Soares et al., (2004) quanto aos procedimentos
para calibração de uma rede de distribuição de
água. Com isso, são utilizados dados de medição
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 137-151 | Abr a Jun, 2022

- Extensões das redes: Cadastro comercial da
Companhia no QGIS;
- Vazões de referência: Unidade de Transmissão
Remota - UTR 49 e 51 (Fig. 2);
- Pressões de referência: Testes pitométricos realizados em pontos estratégicos (Fig. 2) durante 24
horas. Além desses, as UTRs 49 e 51 possuem monitoramento a cada minuto de vazão e pressão;
141

Ximenes Júnior CL, Luna RM, Lima Neto IE

Figura 2 - Locação de Unidades de Transmissão Remota (UTRs) e Estações de Pitometria

Os dados das Unidades de Transmissão Remota
fornecem o comportamento em tempo real, 24
horas por dia, 365 dias no ano das vazões de entrada no sistema de abastecimento Caucaia. São
dados tratados como dados MACRO. Já os dados
de pitometria são dados de balizamento para o
refinamento do modelo calibrado.
Os dados de consumo de cada ligação passam
por um tratamento antes de serem inseridos no
modelo a ser calibrado no EPANET de forma a
dar um padrão para o volume consumido total
de cada ligação à curva de consumo característica da zona de abastecimento, pois os dados
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comerciais, apesar de terem um histórico riquíssimo, dispõem de valores de consumo mensal,
não retratando o comportamento do consumo
em cada dia.
Após essa adaptação de volume consumido total para vazão, faz-se necessária a distribuição
nodal para as redes cadastrais. O método utilizado foi de Thissen, o qual forma um polígono
de influência distribuindo valores ponderados
de vazão a cada nó do modelo, estando apto ao
início da simulação (1ª simulação), conforme
ilustrado na Fig. 3.
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Figura 3 - Cadastro de Rede de Distribuição de Água - RDA com consumos nodais exportados para o EPANET

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagnóstico da situação hidráulica mostrado
na Fig. 4, após exportação do QGIS para o EPANET e feita a 1ª simulação, mostrou uma faixa
em vermelho exatamente no local pleiteado pelo
empreendimento 1. A zona em vermelho retrata uma faixa de pressão abaixo do mínimo a ser
atendido de 10 mca. Tal situação reflete a realidade comercial de que nesse ponto não havia
demanda (ligações ativas), justificando, portanto, a situação de abastecimento com pressão
abaixo da mínima permitida.
Avaliando os índices hidráulicos, foi possível realizar um diagnóstico mais detalhado e com isso
chegar ao 1º prognóstico. Em termos de pressão dinâmica, 59,97% dos nós simulados estavam dentro do range de funcionamento ideal,
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ou seja, entre 10 a 35 mca (CEARÁ, 2010). Apenas 0,77% dos nós avaliados possuíam pressão
dinâmica acima de 35 mca. Tais números denotam que dificilmente haverá ocorrência de falta
de abastecimento, ou mesmo perdas físicas, por
rupturas das tubulações, pois mais da metade
da rede de distribuição opera dentro de uma
faixa ideal de pressão. Entretanto, os 39,26 %
restantes funcionam no período da hora mais
crítica abaixo de 10 mca. Essa informação isolada apenas denota a existência de dificuldade
no abastecimento em pequena parte da rede,
sendo necessário avaliar outros índices em conjunto. É importante destacar que tal situação
não implica em falta de abastecimento, pois a
análise é feita na hora mais crítica, conforme já
estabelecido anteriormente.
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Figura 4 - Mapa de pressão da 1ª Simulação

Avaliando os índices de velocidade, constata-se
que 91% dos trechos simulados possuem velocidade abaixo da mínima recomendada de 0,5 m/s.
O restante consta na faixa de funcionamento
ideal entre 0,5 e 1,5 m/s. Esse dado reflete uma
situação de alerta, pois com baixas velocidades
a tensão de arrasto fica comprometida, aumentando-se a probabilidade de deposição de material no fundo das tubulações e, com isso, comprometendo a condutividade hidráulica do sistema.
Quanto aos valores de perda de carga, estes
acompanharam os resultados da velocidade,
pois 70% dos trechos possuem valores abaixo
de 1m/km. A faixa ideal adotada pela Companhia Cearense de Água e Esgoto é de 1 a 8 m/km
(CAGECE, 2010), na qual 26% dos trechos estão
inseridos e o restante, 4%, acima de 8m/km. De
modo geral, esse resultado é bom, pois significa que as tubulações estão operando dentro da
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faixa limite de projeto, com baixa ocorrência de
ruptura por fadiga.
Concluiu-se nessa etapa que o sistema encontrava-se funcionando em um nível bom de
atendimento, com a ressalva de uma menor
parte da região estava com queda de pressão no
pior horário de funcionamento. Tal fato deve-se
ao fator “seca”, que acaba por inferir um contingenciamento no volume de captação do sistema global, reverberando negativamente, ainda
que de maneira atenuada, no abastecimento da
região em estudo.
Em vista disso, partiu-se para a segunda simulação para verificação do impacto dos 2 empreendimentos no sistema por meio de simulação no
EPANET, gerando o mapa de pressões mostrado
na Fig. 5, constatando-se o agravo da situação
no setor requerido (aumento da faixa vermelha).
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Figura 5 - Mapa de pressão da 2ª simulação

4.1 Estudo de Caso - Solução
Realizado o prognóstico, constatou-se a necessidade de melhoria no sistema para atender a zona
solicitada por cada empreendimento. Em vista
disso, realizou-se uma 3ª simulação direcionada.
Contudo, levando-se em conta que o EPANET é
um software simulador e não dimensionador, foi
necessária a utilização do SIG para direcionar as
modificações necessárias antes da realização da
3ª simulação, conforme disposto na Fig. 6.
O SIG indicou pontos de estrangulamento na
rede de distribuição. Percebe-se que os 3 pontos
de intervenção localizados no SIG são distantes
do Empreendimento 1 e perto do Empreendimento 2, segundo as descrições:
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- Substituição de 2.334 metros de tubulação PVC
DEFoFo DN 250 mm por DN 500mm de mesmo
material;
- Substituição de 480 metros de tubulação PVC
DEFoFo DN 100 mm e de 300m metros de tubulação PVC DEFoFo DN 50 mm por DN 250mm de
mesmo material;
- Implantação 1.583,50 metros PV DEFoFo DN
250mm de ramal de ligação ao empreendimento 1;
Com isso, realizou-se a 3ª e última simulação
com resultado mostrado na Fig. 7, resolvendo-se
o problema de abastecimento dos 2 empreendimentos, possibilitando, assim, a entrada de novos clientes no sistema.
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Figura 6 - Direcionamento de solução pelo SIG

Figura 7 - Mapa de pressão da 3ª simulação
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Os índices hidráulicos tiveram melhorias significativas, pois os valores que estavam foram das
faixas ideais de operação passaram a operar devidamente dentro mesmo com um incremento de
demanda, conforme disposto nas Tabelas 1, 2 e 3.

Para os 11,27% remanescentes, recomenda-se
a alocação de equipes de campo para avaliação
com geofones de possível rupturas existentes.
Contudo, o aumento na faixa de operação ideal
ocasionou o surgimento de pressões acima de 35
mca de 0,77% para 4,62%.

Tabela 1 - Distribuição de pressão nas simulações

Tal consequência não denota que haverá rupturas, mas que apenas tais trechos deverão ser
melhor monitorados, a fim de que, caso ocorra
aumento nas perdas físicas, a probabilidade de
isso ocorrer nos trechos monitorados seja significativa, tornando-se possível a racionalização
de alocação das equipes de manutenção.

Índices Pressão
Máxima Pressão Dinâmica
(>35 mca)
Máxima Pressão Estática
(>35 mca)
Faixa de Pressão Ideal
(10-35 mca)
Faixa de Pressão
Pressão Abaixo do Limite
Mínimo (< 10 mca)

Cenários
1ª Simulação
3ª Simulação
0,77%

4,62%

0,00%

0,00%

59,97%

84,12%

39,26%

11,27%

Tabela 2 - Distribuição de velocidade nas simulações
Índices Velocidade
Velocidade Inferior ao
limite mínimo (>0,50 m/s)
Velocidade na Faixa Ideal
(0,5 - 1,5 m/s)
Velocidade Superior ao
Limite Máximo (> 1,50 m/s)

Cenários
1ª Simulação
3ª Simulação
91%

84%

9%

15%

0%

1%

Tabela 3 - Distribuição de perda de carga nas simulações
Índices Perda de Carga
Perda Carga <1 m/km
Perda Carga 1 - 8 m/km
Perda Carga Superior a
Faixa Ideal >8 m/km

Cenários
1ª Simulação
3ª Simulação
70%
65%
26%

32%

4%

3%

O índice de pressão na faixa de 10 a 35 mca (faixa ideal de pressão), de 59,97% na 1ª simulação
passou para 84,12%, na última simulação, enquanto os valores preocupantes que ficaram na
faixa menor do que 10mca passou de 39,26%
para 11,27% na pior hora de funcionamento. Ou
seja, com as intervenções propostas, o nível de
abastecimento melhorou consideravelmente.
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Com relação ao índice de velocidade, houve uma
diminuição na faixa de valores abaixo de 0,5
m/s, onde de 91% passou para 84%. Do mesmo
modo, a faixa de ideal de 0,5 a 1,5 m/s passou
de 9% para 15%. O 1% restante ficou dentro
da faixa de velocidade acima de 1,5 m/s, sendo
mais um índice que irá compor a lista de trechos
potenciais de ruptura em casos de aumento nas
perdas físicas, pois tal situação significa eventos
de tensões cisalhantes maiores do que o padrão
aceito, infligindo ao tubo situações de abrasão
acentuada e, portanto, aumentando o risco de
fadiga por serviço.
Os valores de perda de carga mantiveram sua
matriz dentro das faixas ideais de operação entre
1 a 8 m/km (faixa ideal), ficando com 97% comparados com os 96% da primeira simulação.
A grande mudança deveu-se à migração de
26% para 32% na faixa ideal de operação. A representação da faixa acima de 8m/km variou de
4% para 3%, sendo esses trechos passíveis de
fadiga futura e que precisam ser monitorados.
As Fig. 8 e 9 ilustram os pontos potenciais de
controle de perdas.
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Figura 8 - Destaque de áreas para monitoramento de baixas (em amarelo) e altas pressões (em azul)

Figura 9 - Destaque de trechos para monitoramento de perdas de carga elevadas (em vermelho)

O resultado final, demonstrado na Fig. 7, fornece solução considerável em termos financeiros. Na época, por meio de tabelas oficiais do
estado, o investimento para tal intervenção foi
148

orçado em cerca de R$ 2 milhões, constatandose nesse ponto um cenário de decisão corporativa, pois se trata de um montante unitário de
R$ 55.555,00/L/s.
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Dentre os trabalhos citados, apenas o de Abdelbaki
et al. (2017) proveu análise hidráulica com a finalidade de realizar um diagnóstico conclusivo de uma
rede de abastecimento de água, sem, entretanto,
apontar alternativa com custo para solucionar os
aspectos de mau funcionamento do sistema. Para a
distribuição de pressão, no diagnóstico realizado por
Abdelbaki et al. (2017), foi utilizado valor máximo de
pressão de 60 mca (6 bar) e, com isso, chegou-se à
conclusão de que 115 de 296 nós (39%) estavam
com valores de pressão superior ao máximo.

5 CONCLUSÕES
Ao longo do desenvolvimento do artigo, emanou-se o caráter corporativo que as ferramentas
de geoprocessamento de dados e simuladores
hidráulicos proporcionam às empresas de água
devido a sua efetividade no apoio a decisão não
apenas na área de Engenharia, como também
na de planejamento, operação, manutenção e
comercial, compondo e preenchendo as lacunas
informacionais de forma integrada e continuamente atualizada.

Em comparação com o trabalho sob apresentação, a pressão máxima utilizada foi de 35 mca,
sendo que apenas 4,62% ficarão acima e nenhum resultado superou ao menos 50 mca, conforme disposto na Tabela 1.

De fato, o que se observou no cerne da literatura
existente é que foram realizados com sucesso os
acoplamentos de softwares SIG com softwares
hidráulicos e, em alguns estudos, incorporados
também a outros programas executores de processos auxiliares que tornam o processo de seleção de dados e calibração mais eficientes.

Em relação à faixa ideal de operação fixada de 10
a 60 mca, apenas 178 de 296 nós (60%) permaneceram dentro do intervalo. Em comparação, neste
trabalho, conforme mostrado na Tabela 1, 84,12%
do sistema irá operar dentro da faixa ideal. Portanto, o sistema atual e futuro deste trabalho
apresentou melhor nível operacional com relação
ao reportado por Abdelbaki et al. (2017).
Já o trabalho apresentado por Sandoval; Zurvia-Flores; León (2013) simulou rede real com
o intuito de prever situações de emergências e,
assim, embasar locações de reservatórios e hidrantes com base nas zonas de alta e baixa pressão. Tal abordagem se assemelha à apresentada
neste artigo no tocante ao estudo de pressões
mínimas e máximas, apesar de se tratar de rede
de tamanho inferior ao tratado neste trabalho.
Por outro lado, Rauen et al. (2016) realizou diagnóstico do sistema de distribuição de água e rede
real no município de Guarulhos, São Paulo. A
análise retornou que quase a totalidade da rede
opera com pressões acima de 35 mca, situação
acima da pressão máxima ideal, ensejando situações iminentes de ruptura das tubulações e aumento no nível de perdas físicas.
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Porém, percebe-se uma lacuna entre a análise
de falhas e a indicação de solução com custos.
Em vista dessa lacuna, o presente artigo buscou
contribuir, realizando para tal o próximo passo
após a realização de um diagnóstico hidráulico,
ou seja, elencar soluções com custos.
Em tempos de escassez hídrica, o nível de domínio do sistema de abastecimento de água de certa cidade é o diferencial entre o colapso total do
abastecimento e a gestão de contingenciamento
com medidas racionais para manter a continuidade do abastecimento.
Situações de falta de gestão e controle de ativos impossibilitam a entrada de novos clientes
no sistema, encolhendo ainda mais as possibilidades de receita, diminuindo, por sua vez, as
margens de lucro necessárias à manutenção e
renovação da infraestrutura existente, além da
necessidade de expansões.
Portanto, constatou-se ao final desse trabalho a relevância estratégica que softwares de
geoprocessamento acoplados com softwares
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hidráulicos podem fornecer às companhias de
abastecimento de água, tanto em nível corporativo como operacional.

Distribution Systems Analysis Symposium (WDSA). Anais...
Cincinnati, Ohio, USA: mar. 2008
BLINDU, I. Outil d ’ aide au diagnostic du réseau d ’ eau potable
pour la ville de Chisinau par analyse spatiale et temporelle des
dysfonctionnements hydrauliques. HAL Id : tel-00779032. [s.l.]
Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2013.

6 AGRADECIMENTOS
A presente pesquisa foi financiada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE e pelo
Projeto de Cooperação Internacional - CNPq/
BRICS (Processo CNPq 441115/2016-0).

CEARÁ.

Normas Técnicas para Projetos de Sistemas de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Cagece. 02.
ed. FORTALEZA: CAGECE, 2010.
CIDADES, M. DAS. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 2016. Brasília: SNSA/MCIDADES.p.220, 2018.
DORCA, C. C.; LUVIZOTTO-JR, E.; ANDARADE, J. G. P. Aspectos da
implantação de um SIG em pequenos e médios abastecimentos
de água. In: I SEREA - Seminário Iberoamericano sobre Sistemas

7 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Conceitualização: Ximenes Júnior CL, Luna RM
e Lima Neto IE; Metodologia: Ximenes Júnior CL,
Luna RM e Lima Neto IE; Investigação: Ximenes
Júnior CL; Redação – Primeira versão: Ximenes
Júnior CL; Redação – Revisão & Edição: Luna RM
e Lima Neto IE; Aquisição de Financiamento:
Lima Neto IE; Supervisão: Lima Neto IE

de Abastecimento Urbano de Água, v. 1, p. 1–10, 2002. Anais...
FAUSTO, C. A. S. S. et al. Análise clínica, epidemiológica e espacial
de pacientes com hanseníase em Lagoa Grande/PE, por meio
de tecnologias da geoinformação. In: III Simpósio Brasileiro de
Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação. Anais...
2010. Disponível em: <https://www3.ufpe.br /cgtg/SIMGEOIII /
IIISIMGEO_CD/artigos/CartografiaeSIG/SIG/A_99.pdf>
GOUVEIA, R. M. M. Mineração de dados em data warehouse. [s.l.]
Universidade Federal da Paraíba, 2009.
GOMARASCA, M. A. Basics of geomatics. Applied Geomatics, v.
2, n. 3, p. 137–146, 2010.
HO, CHENG-I ; LIN, MIN-DER; LO, S. Use of a GIS-based hybrid

8 REFERÊNCIAS
ABRAHÃO, N. C.; FRANCO, S. C. C. S. de; ISHMITZU, L. K.
Otimização dos processos de manobra com apoio de tecnologia
SIG – sistema de informações geográficas. In: Congresso Brasileiro
de Engenharia Sanitária e Ambiental, 25, 2009, Recife. Anais...

ABDELBAKI, C.; BENCHAID, M. M.; BENZIADA, S.;MAHMOUDI, H.;
GOOSEN, M. Management of a water distribution network by
coupling GIS and hydraulic modeling : a case study of Chetouane
in Algeria. Applied Water Science, v. 7, n. 3, p. 1561–1567, 2017.

J.

AYALA;

and Assessment, v. 166, n. 1, p. 177–189, 2010. https://doi.
org/10.1007/s10661-009-0994-6

ALZAMORA,

Aplicação de SIG na gestão da manutenção de redes de
Distribuição de água. In: Congresso Brasileiro de Engenharia
Sanitária e Ambiental, 25., 2009, Recife: ABES, 2009. 1 CD- ROM.
Anais...
KALIVAS, D. P.; KOLLIAS, V. J.; KARANTOUNIAS, G. A GIS for the

https://doi.org/10.1007/s13201-016-0416-1
HUGO

in a water distribution network. Environmental Monitoring

JUNQUEIRA, R. F.; LAUTENSCHLAGER, S. R.; PAREDES, E. A.

Recife: ABES, 2009. 1 CD-ROM.

BARTOLIN,

artificial neural network to prioritize the order of pipe replacement

FERNANDO

MARTÍNEZ;MONTERDE, N. Connecting ArcView 3 . 2 to EPANET
2 . A full environment to manage water distribution systems
using models . Connecting ArcView 3 . 2 to EPANET 2 . A full
environment to manage water distribution systems using models
. In: International Conference on Computing and Con- trol for
the Water Industry (CCWI’01). Anais... Leicester (UK): Montfort
University, 2001
BARTOLIN, H. J. A.; CORTÉS, J. A.; ALZAMORA, F. M. Bringing
up to date WDS models by querying . An EPANET-Based GIS

Assessment of the Spatio-Temporal Changes of the Kotychi
Lagoon, Western Peloponnese, Greece. Water Resources
Management, v. 17, n. 1, p. 19–36, 2003. https://doi.
org/10.1023/A:1023066706852
MIRANDA, J. I. Fundamentos de Sistemas de Informações
Geográficas. 2a edição ed. Brasília: Tecnológica, Embrapa
Informação, 2010.
MÜHLHOFER, S. I.; SILVA, C. S. A utilização de geoprocessamento
como ferramenta para manutenção preventiva em redes de
água e esgoto. [S.L.], 2009

Geodatabase BRINGING UP TO DATE WDS MODELS BY QUERYING

NAZIF, S.; KAMOUZ, M.;TABESH, M.;MORIDI, A.

. AN EPANET-BASED GIS GEODATABASE. In: Eighth Annual Water

management model for urban water distribution networks. Water

150

Pressure

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 137-151 | Abr a Jun, 2022

Acoplamento de SIG e Epanet como ferramenta de apoio à decisão nas emissões de viabilidades técnicas
de abastecimento de água para empreendimentos

Resources Management, v. 24, n. 3, p. 437–458, 2010. https://
doi.org/10.1007/s11269-009-9454-x
NÚNEZ, M. A. ; CRUZ, Y. S. Gestión de acueducto y alcantarillado
mediante sistemas de información geográfica. Ingenieria
Hidraulica y Ambiental, v. 33, n. 3, p. 44–57, 2012.
PANAGOPOULOS, G. P.; BATHRELLOS, G. D.; SKILODIMOU, H. D.
Mapping Urban Water Demands Using Multi-Criteria Analysis and
GIS Mapping Urban Water Demands Using Multi-Criteria Analysis
and GIS. Water Resources Management, v. 26, n. 5, p. 1347–1363,
2012. https://doi.org/10.1007/s11269-011-9962-3
QGIS. Qgis - A liderança de SIG de código aberto. Disponível em:
<https:// www.qgis.org/ pt_BR/ site/about/ index.html>
RAUEN, V.A.B.; GROHMANN, C.H.; GOVEIA,S.S.; MIOTO,C.L.;
MARINI, L.B.; PARANHOS FILHO, A.C; ALMEIDA, M. H. T.
Geotecnologias na determinação da vulnerabilidade à ocorrência
de vazamentos em redes de abastecimento de água. Geociências,
v. 35, n. 3, p. 414–425, 2016.
SANDOVAL, L. F.; ZURVIA-FLORES, J.R.R. Sistema para control y
gestión de redes de agua potable de dos localidades de México.

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 137-151 | Abr a Jun, 2022

Ingenieria Hidráulica y Ambiental. v. XXXIV, n. 1, p. 112–126,
2013.
SOARES, A. K;CHEUNG, P.B; REIS, L. F. R.; SANDIM, M.P. Avaliação
das perdas físicas de um setor da rede de abastecimento de Água
de Campo Grande-MS via modelo inverso. Engenharia Sanitária
e Ambiental, v. 9, p. 312–321, 2004. https://doi.org/10.1590/
S1413-41522004000400008
TABESH, M.; DELAVAR, M.R Application of integrated GIS and
hydraulic models for unaccounted for water studies in water
distribution systems, Advances in Water Supply Management.
In: Proceedings of the CCWI’03 Conference, London, 15–17
September, Edited by Cedo Maksimovic, Fayyaz Ali Memon, and
David Butler, Taylor & Francis. Anais…
TSIHRINTZIS, V. A.; HAMID, R.; FUENTES, H. R. Use of Geographic
Information Systems (GIS) in water resources: A review. Water
Resources Management, v. 10, n. 4, p. 251–277, 1996. https://
doi.org/10.1007/BF00508896
UDOVYK, O. GIS FOR INTEGRATED WATER RESOURCES
MANAGEMENT BT - Integrated Urban Water Resources
Management. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006.

151

ARTIGO ORIGINAL

Efetividade dos princípios da transparência
e universalização do saneamento na região
Norte brasileira entre 2007 e 2018
Time evaluation of the effectiveness of the principles of
transparency and universalization of sanitation in the
Northern region of Brazil (2007-2018)
Davi Farias da Silva1* | Hélio Raymundo Ferreira Filho1 | Norma Ely Santos Beltrão1
ORCID ID
Silva DF
https://orcid.org/0000-0002-4746-4123

Data de entrada:
14/01/2021
Data de aprovação:
08/03/2021

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2022.042

https://orcid.org/0000-0002-4802-9166
Ferreira Filho HR
Beltrão NES
https://orcid.org/0000-0003-1991-2977

Resumo
Em 2007, foi promulgada no Brasil a Lei Federal nº 11.445, que dispõe do Plano Nacional de Saneamento Básico, que trouxe consigo princípios fundamentais, como a transparência de informações e a universalização
do acesso ao saneamento que tratam, respectivamente, da expansão desses serviços a toda a população e o
fornecimento público das informações referentes a todos os serviços de saneamento por meio de sistemas de
informações e processos decisórios institucionalizados no qual o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) é o principal banco de dados. Todavia, passadas quase duas décadas da promulgação dessa
Lei, somente 57,05% da população brasileira é abastecida com água potável e 10,49% possui coleta de esgoto; dentre as regiões, o Norte é a que detém os piores índices do país. Essa mesma região vem apresentando
baixos índices de notificação ao SNIS sobre a realidade de seus municípios. Desta forma, o presente estudo
buscou investigar e analisar a efetividade dos princípios de transparência e universalização dos serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto nos municípios que compõem a Região Norte por meio de análises
realizadas com dados obtidos do SNIS entre os anos de 2007 a 2018. Os resultados revelaram que, no âmbito da transparência de informações, os municípios vêm apresentando diferentes níveis de efetividade em
relação ao abastecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário, sendo o primeiro o que detém maior
quantitativo de informações disponíveis. Em 2018, 77,55% dos municípios da região informaram seus dados
de abastecimento de água, enquanto somente 12,22% informaram para a coleta de esgoto. A menor taxa de
informação para água partiu do Estado do Amazonas, com informações de somente 14,52% de seus municípios, enquanto para a coleta de esgoto Roraima não notificou nenhum dado em 2011. A baixa efetividade na
transparência de informações sobre os serviços de água e esgoto na Região Norte prejudicou a análise temporal da universalização do acesso, tornando-o possível somente para 298 municípios para o abastecimento
de água e 24 municípios para a coleta de esgoto. Foi percebido que, embora muitas cidades apresentassem
avanços quanto à cobertura de ambos os serviços, a maioria apresentou decréscimo quanto ao abastecimento
de água. Desta forma, a metodologia proposta para essa pesquisa se mostrou satisfatória para observar como
se encontra a efetividade de ambos os princípios na Região Norte. Entretanto, para uma melhor análise do
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cenário da região, torna-se necessário que os municípios fortaleçam os registros de seus sistemas de informações locais sobre saneamento.
Palavras-chave: Abastecimento de água. Amazônia. Coleta de esgoto. Crise Sanitária. Plano Nacional de Saneamento Básico.
Abstract
In 2007, Federal Law 11,445 was enacted in Brazil, which provides for the National Basic Sanitation Plan, which brought
fundamental principles, such as transparency of information and universal access to sanitation, which deal, respectively,
with the expansion of these services to the entire population and the public provision of information regarding all sanitation services through information systems and institutionalized decision-making processes in which the National Sanitation Information System (SNIS) is the main database. However, almost two decades after the enactment of this Law, only
57.05% of the Brazilian population is supplied with drinking water and 10.49% have sewage collection and, among the
regions, the North is the region with the worst rates in the country. This same region has been presenting low rates of notification to the SNIS about the reality of its municipalities. Thus, the present study sought to investigate and analyze the
effectiveness of the principles of transparency and universalization of water supply and sewage collection services in the
municipalities that make up the North Region through analysis which were carried out with data obtained from the SNIS
between the years 2007 to 2018. The results revealed that, in the scope of information transparency, the municipalities
have been showing different levels of effectiveness in relation to the supply of drinking water and the collection of sanitary
sewage, the first having the greatest amount of information available. In 2018, 77.55% of the municipalities in the region
reported their water supply data, while only 12.22% reported it for sewage collection. The lowest rate of information
for water came from the State of Amazonas with information from only 14.52% of its municipalities, while for sewage
collection, Roraima did not report any data in 2011. The low effectiveness in the transparency of information about services of water and sewage in the North Region hampered the time analysis of universal access, making this possible only
for 298 municipalities for water supply and 24 municipalities for sewage collection. It was noticed that, although many
cities showed advances in terms of coverage of both services, the majority showed a decrease in water supply. From this,
the methodology proposed for this research proved to be satisfactory to observe how the effectiveness of both principles
is found in the North Region. However, for a better analysis of the region's scenario, it is necessary for municipalities to
strengthen the records of their local sanitation information systems.
Keywords: Water supply. Amazon. Sewage collection. Sanitary Crisis. National Basic Sanitation Plan.

1 INTRODUÇÃO
A Lei Federal nº 11.445 de 2007, que dispõe o
Plano Nacional de Saneamento Básico (ou PLANSAB), completou 13 anos de sua existência no ano
de 2020. Segundo essa lei, o saneamento básico
é constituído dos serviços de abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto sanitário,
manejo de resíduos sólidos e limpeza pública e,
por fim, manejo de águas pluviais (COSTA FILHO
et al., 2020).
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Segundo Pasternak (2016), os serviços de saneamento básico são essenciais para a sociedade, pois promovem a saúde pública por meio
da prevenção de doenças infectocontagiosas,
contribuindo com melhoria da qualidade de vida
e do bem-estar socioeconômico. Desta forma,
o PLANSAB definiu o município como o responsável pelo planejamento do saneamento básico,
podendo a prestação dos serviços ser realizada
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pelo ente público municipal ou por concessionária pública e/ou privada (TAVARES et al., 2019).
Em 2014, a Global Analysis and Assesment of Sanitation and Drinking Water identificou que, em
todo o planeta, cerca de 748 milhões de pessoas
não possuíam acesso ao abastecimento de água
potável, enquanto 1/3 da população mundial
não possuía instalações sanitárias (FERREIRA,
2017). Já no Brasil, são 35 milhões de habitantes
que não usufruem de água tratada e apenas 55%
dos municípios possuem coleta de esgoto e, entre estes, em apenas 28% existe tratamento do
esgoto (VARELA et al., 2020).
Segundo estatísticas do instituto Trata Brasil
(2020), uma organização da sociedade civil de
interesse público, as estatísticas da Região Norte
são as piores se comparadas ao resto do Brasil:
de toda sua população, apenas 57,05% é abastecida com água potável e 10,49% possui coleta de esgoto, sendo tratados 21,70% do esgoto
coletado. Dentre as cidades dessa região, a capital paraense, Belém, destaca-se como uma
das cidades (com população superior a 300.000
habitantes) com os menores índices de coleta de
esgoto, com uma das piores taxas de internação
por diarreias e maiores custos por internação por
essa enfermidade (BRASIL et al., 2018).
Em seu escopo, o PLANSAB trouxe como princípios fundamentais a equidade, a integralidade e
a universalização do acesso às condições básicas
de saneamento, princípios estes que auxiliam
não apenas na prevenção de doenças como também de acidentes ambientais, como enchentes e
poluição hídrica, por exemplo (ROCHA; ROSSONI;
FARIA; 2018). Porém, em se tratando da universalização do acesso ao saneamento básico, esta
necessita acompanhar o crescimento da população, o que gera um aumento na demanda por estes serviços e torna necessário um maior investimento neste setor (DA SILVA et al., 2020).
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Em 15 de julho ano de 2020, foi lançada a Lei Federal nº 14.026, que dispõe sobre o novo marco
legal do saneamento básico no Brasil. Essa lei
trouxe como um dos principais pontos, no Art.
4º, a responsabilidade dada à Agência Nacional
de Águas e Saneamento Básico (ANA) a elaboração de “metas de universalização dos serviços
públicos de saneamento básico para concessões
que considerem, entre outras condições, o nível
de cobertura de serviço existente, a viabilidade
econômico-financeira da expansão da prestação
do serviço e o número de Municípios atendidos”
(Brasil, 2020).
O Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) é o principal banco de dados
nacional que dispõe de informações sobre os
serviços de saneamento em nível municipal e
por meio dele é possível elaborar estudos temporais para averiguar se em determinada escala
de tempo a taxa de acesso aos serviços de saneamento, por exemplo, obteve melhoras ou quedas.
Entretanto, como explicitado por Da Silva et al.
(2020), o sistema depende do fornecimento de
dados dos próprios municípios, o que muitas vezes não ocorre, acarretando em alguns “vazios”
no banco de dados que interferem na efetividade
da análise.
Dito isso, o presente estudo tem por objetivo fazer uma análise temporal da efetividade de cumprimento dos princípios de universalização do
acesso aos serviços de abastecimento de água
e coleta de esgoto, bem como do princípio de
transparência de informações, dos municípios
da Região Norte brasileira, por meio dos dados
registrados no SNIS. O período da análise corresponde aos anos de 2007 a 2018, ano de referência com dados mais atuais no momento de
elaboração da presente pesquisa.
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2 METODOLOGIA

o ano de 2019 de 18.430.980 habitantes, densi-

2.1 Área de estudo

dade demográfica de 4,43 hab/km² (2010), área

A Região Norte brasileira é composta pelos seguintes Estados da Federação: Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sua população no último censo (2010) era
de 15.864.454 habitantes, com estimativa para

geográfica de 3.850.509,94 km² e média dos
IDHs dos Estados Federativos que compõem a
região é de 0,676. A Fig. 1 delimita o território da
área de estudo em relação ao restante do país e
do continente sul-americano.

Figura 1 - Mapa ilustrativo da Região Norte brasileira.
Fonte: Os autores.

Ao todo, a região possui 450 municípios distribuídos entre seus 7 Estados Federativos. A Tabela
1 ilustra a quantidade de municípios por Estado.
Tabela 1 - Lista da quantidade de municípios por
Estado Federativo da Região Norte.
Estado
Acre

Quantidade de Municípios
22

Amapá

16

Amazona

62

Pará

144

Rondônia

52

Roraima

15

Tocantins

139

Fonte: IBGE (2020).
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É nessa região que se encontra a maior parte da
Amazônia Legal, caracterizando-a como um dos
locais no planeta que abrigam uma das maiores
biodiversidades em termos quantitativos. Entretanto, como retratam Silva e Bacha (2014), essa
mesma região é marcada por algumas peculiaridades negativas, como a acentuada desigualdade socioeconômica e, também, o isolamento
geográfico em relação às regiões mais desenvolvidas do país. Os autores comentam que os indicadores sociais do norte estão entre os piores do
Brasil, em contraste com seu expressivo crescimento econômico e populacional.
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2.2 Caracterização da Pesquisa
O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa investigativa de caráter qualiquantitativo
no que tange dois princípios fundamentais da Lei
11.445 de 2007, que são a transparência das ações
sobre saneamento e a universalização do acesso,
por meio do banco de dados do Sistema Nacional
de Informações Sobre Saneamento (SNIS).
Trata-se de uma replicação da metodologia de
Da Silva et al. (2020), que trabalharam com informações referentes ao Estado do Pará até o
ano de 2017. O presente estudo expandiu essa
metodologia para toda a Região Norte, que apresenta os piores índices de cobertura de saneamento em todo o Brasil. Embora sejam quatro os
serviços de saneamento apresentados pela Lei
11.445/2007, o presente estudo se atentou em
analisar somente o abastecimento de água potável (AAP) e a coleta de esgoto sanitário (CES).
Por definição aos princípios do PLANSAB aqui
estudados, utilizou-se o escrito de Brasil (2020),
que define o princípio da universalização: tratase da “ampliação progressiva do acesso de todos
os domicílios ocupados ao saneamento básico,
em todos os seus serviços prestados, incluídos o
tratamento e a disposição final adequados dos
esgotos sanitários”. Já a transparência das ações
trata do fornecimento público das informações
referentes a todos os serviços de saneamento e é
“baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados”.
Sobre o SNIS, este é um banco de dados que
contém informações de caráter institucional,
administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade sobre
prestação de serviços de água, esgoto, resíduos
sólidos urbanos e, mais recentemente, drenagem
urbana (SNIS, 2020).
Desde o ano de 1995, o SNIS contém informações sobre diversas variáveis relacionadas aos
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serviços de saneamento, no qual destacam-se
para este estudo as variáveis de “índice de população atendida por abastecimento de água” (IPAag) e “índice de população atendida por coleta
de esgoto sanitário” (IPAes). Ambas as variáveis
representam, em porcentagem, a parcela da população total de cada município que é atendida
pelos serviços de AAP e CES, respectivamente.
Após a coleta dos dados secundários dos serviços
de AAP e CES do SNIS, primeiramente optou-se
em investigar o princípio da transparência das
informações sobre saneamento. Para isso, foram
averiguadas a quantidade de municípios que
participaram do fornecimento de informações ao
sistema desde o ano de 1995 até o ano de 2018
em relação ao total deles na Região Norte, tanto
para AAP como para CES, para posteriormente
ilustrar graficamente quantos municípios, anualmente, vêm cumprido com a transparência de
informações. A variável aqui investigada foi a da
população total atendida por cada serviço (AAP
e CES) em cada ano de referência. Trabalhar primeiramente com esse princípio foi fundamental,
uma vez que o sucesso das análises do princípio
da universalização do acesso depende da disponibilidade das informações de cada município.
Para, então, investigar o avanço na universalização do acesso desde o ano de lançamento do
PLANSAB, ou seja, 2007, foram também coletados
os dados de IPAag e IPAes referentes a esse ano de
referência e comparados com os índices de 2018
por meio de uma simples diferença entre os dados
mais atuais pelos dados de 2007 de cada município que informou nestes dois anos de referência.
Além disso, foi também investigado o crescimento populacional, em porcentagem, desses
mesmos municípios entre 2007 e 2018 para relacioná-los com a variação dos índices de população atendida por água potável (VIPAag) e índice de população atendida por coleta de esgoto
(VIPAes) possibilitando, então, a percepção de
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 152-166 | Abr a Jun, 2022

Efetividade dos princípios da transparência e universalização do saneamento na região Norte brasileira entre 2007 e 2018

como o atendimento dos serviços de AAP e CES
acompanhou a dinâmica populacional no período de tempo proposto ao estudo. Para melhor
compreensão dos cálculos utilizados neste trabalho, seguem abaixo as equações do VIPAag (Eq.
1), VIPAes (Eq. 2) e %CP (Eq. 3).

VIPAag = IPAag(2018) – IPAag(2007) 
VIPAes = IPAes(2018) – IPAes(2007) 

(1)
(2)

%CP = [(População em 2018 / População em
2007) x 100] – 100 
(3)

Após a análise da evolução do princípio de universalização do acesso aos serviços de AAP e CES entre os anos de 2007 e 2018, foram analisados os
IPAag e IPAes para o ano de 2018, que corresponde ao último ano de referência disponibilizado no
SNIS durante o período de realização desta pesquisa, por representarem os dados mais próximos
da realidade atual em relação à cobertura destes
serviços nos municípios da Região Norte. A partir
desses dados, os valores de IPAag e IPAes foram
classificados e rotulados de acordo com sua faixa
de cobertura de atendimento, segundo a Tabela 2,

demonstrando, assim, a efetividade do princípio
da universalização do acesso aos serviços de AAP
e CES após a sua evolução temporal.

Tabela 2 - Intervalos de classificação do IPAag e IPAes
dos municípios para o ano de 2018.
Intervalos
Ruim

Classificação
Cobertura de serviço até 49,99% da população

Regular

Cobertura de serviço entre 50% e 69,99% da população

Bom

Cobertura de serviço entre 70% e 89,99% da população

Excelente

Cobertura igual ou superior a 90% da população

Fonte: Os autores.

Após a obtenção dos resultados, optou-se por dividir as discussões como um tópico à parte para
melhor compreensão dos dizeres da comunidade
científica quanto às possíveis causas dos problemas encontrados a partir das análises realizadas
no presente estudo.

3 RESULTADOS
Em relação ao princípio da transparência, o gráfico da Fig. 2 ilustra a quantidade de municípios
da Região Note que informaram aos SNIS seus
dados de AAP e CES.

Figura 2 - Quantidade de municípios que participaram da submissão de informações dos serviços de AAP e CES ao
SNIS em cada ano de referência do período estudado.
Fonte: Os autores, com os dados obtidos de SNIS (2020).
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A primeira percepção visual é a diferença na
quantidade de informações existentes entre os
serviços de água para os serviços de esgoto sanitário, que é bem inferior, sendo o ano de 2018 o
que apresentou maior quantidade de municípios
informando seus cenários de esgoto sanitário.
Quanto ao abastecimento de água, embora exista uma grande taxa de informações anuais submetidas ao SNIS, nota-se ainda uma quantidade
considerável de municípios sem submissões de
dados anuais.
Há, portanto, uma efetividade ainda não satisfatória na transparência de informações municipais da Região Norte ao SNIS. Ainda assim, o
gráfico demonstra melhoras na participação dos
municípios na submissão de dados de AAP e CES
entre os anos 2007 e 2018. O aumento no número de submissão de dados dos municípios foi
de 2,88% para 12,22% de 450 cidades existentes
na Região Norte para o esgotamento sanitário,
e de 70,88% para 77,55% para o abastecimento
de água.
Para o serviço de AAP, Acre, Amapá e Roraima
conseguiram atingir, até o ano de 2018, a faixa
de 100% da participação de seus municípios na
submissão de dados ao SNIS, enquanto Tocantins
e Rondônia apresentaram índices superiores a
90% de participação do total de seus municípios.
Por outro lado, os Estados do Amazonas e Pará
obtiveram os piores resultados na transparência
de informações destes serviços. No último ano
de referência, participaram, respectivamente,
somente 37,10% e 64,58% de seus municípios
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nas informações do SNIS. O Estado do Amazonas
também foi autor da pior transparência alcançada na análise com o índice de 14,52% em 2012.
Para o serviço de esgoto, a baixa transparência
partiu de todos os Estados, sendo o pior índice
o do Estado de Roraima, que nada informou em
2011, enquanto o melhor índice encontrado foi
para o Estado do Acre em 2014, com a participação de 22,73% de seus municípios na submissão
de dados ao SNIS.
No que tange à evolução temporal da universalização do acesso ao AAP e CES no período de
2007 a 2018, foi elaborado um ranking para cada
serviço por meio dos cálculos de VIPAag, VIPAes e
%CP. Entretanto, essa análise somente foi possível para os municípios que informaram dados
nesses dois anos de referência, excluindo dessa
forma quem somente informou ou em 2007 ou
em 2018, ou em nenhum desses anos. As Tabelas
3, 4 e 5 retratam a evolução do acesso ao abastecimento de água e a coleta de esgoto frente ao
crescimento populacional para o período estudado, ilustrando respectivamente: os melhores
municípios na evolução de atendimento de AAP,
os piores municípios na evolução de atendimento de AAP e o ranking de evolução de atendimento de CES.
A análise para o VIPAag foi possível para 298
municípios. Por conta dessa amostragem e para
melhor ilustração do ranking, as Tabela 3 e 4 ilustram somente os 30 melhores e os 30 piores resultados de evolução de atendimento do serviço
de AAP respectivamente.
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Tabela 3 - Ranking de evolução da universalização do acesso ao abastecimento de água nos municípios da Região
Norte de 2007 para 2018 (melhores resultados).
Posição
1º

Município
Brasil Novo

Estado
PA

VIPAag (%)
77,25

%CP
-18,98

2º

Oriximiná

PA

68,67

30,78

3º

Dom Eliseu

PA

65,72

54,54

4º

Borba

AM

56,83

30,44

5º

Novo Progresso

PA

56,03

19,26

6º

São Miguel do Tocantins

TO

44,66

17,08

7º

Espigão D Oeste

RO

41,67

15,00

8º

Faro

PA

41,48

-57,58

9º

Mâncio Lima

AC

40,35

35,20

10º

Vitória do Jari

AP

37,11

44,96

11º

Serra do Navio

AP

35,70

40,67
29,87

12º

Santana

AP

32,42

13º

Sítio Novo do Tocantins

TO

31,47

-2,41

14º

Ariquemes

RO

29,34

28,86
43,43

15º

Macapá

AP

27,55

16º

Ananindeua

PA

27,29

8,53

17º

Santa Izabel do Pará

PA

26,89

34,74

18º

Assis Brasil

AC

25,55

36,42

19º

Terra Santa

PA

25,16

21,57

20º

Canaã dos Carajás

PA

23,47

51,74

21º

Manoel Urbano

AC

23,37

30,61

22º

São Felipe D Oeste

RO

21,77

-16,00

23º

Lizarda

TO

21,38

3,14

24º

Alta Floresta D Oeste

RO

19,17

-2,89

25º

Santa Rosa do Purus

AC

18,23

61,14

26º

Lagoa da Confusão

TO

17,40

58,56

27º

Cruzeiro do Sul

AC

16,20

18,56

28º

Pracuúba

AP

15,92

48,91

29º

Marituba

PA

15,55

38,44

30º

Silvanópolis

TO

15,16

5,49

Fontes: os autores, com dados obtidos de SNIS (2020).

Tabela 4 - Ranking de evolução da universalização do acesso ao abastecimento de água nos municípios da Região
Norte de 2007 para 2018 (piores resultados).
Posição
269º

Município
Normandia

Estado
RR

VIPAag (%)
-19,65

%CP
55,17

270º

Eirunepé

AM

-20,04

18,46

271º

Rio dos Bois

TO

-21,83

34,37
-2,35

272º

Itamarati

AM

-21,87

273º

Porto Alegre do Tocantins

TO

-22,54

9,82

274º

Laranjal do Jari

AP

-23,09

31,89

275º

Cerejeiras

RO

-23,56

0,95

276º

Alvarães

AM

-23,91

21,91

277º

Rio da Conceição

TO

-24,63

43,60

278º

Augusto Corrêa

PA

-24,84

22,73

279º

Centenário

TO

-25,44

20,45

280º

Taguatinga

TO

-25,59

17,21

281º

Ferreira Gomes

AP

-25,83

50,62

282º

Porto Velho

RO

-25,97

40,66

283º

Benjamin Constant

AM

-26,43

43,57

284º

Aurora do Tocantins

TO

-27,30

10,22

continua...
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Tabela 4 - Continuação...
Posição
285º

Município
Araguacema

Estado
TO

VIPAag (%)
-27,34

%CP
29,37
7,83

286º

Angico

TO

-27,56

287º

Jaú do Tocantins

TO

-27,90

0,79

288º

Tabatinga

AM

-28,87

42,38

289º

Pacaraima

RR

-30,91

80,32

290º

Uiramutã

RR

-31,71

39,47

291º

Costa Marques

RO

-34,01

30,67

292º

Guajará-Mirim

RO

-34,17

16,05

293º

Novo Alegre

TO

-34,35

29,48

294º

Peixe

TO

-34,73

32,83

295º

Lagoa do Tocantins

TO

-35,86

33,28

296º

Iracema

RR

-39,95

97,85

297º

Barra do Ouro

TO

-43,29

27,03

298º

Codajás

AM

-56,86

75,35

Fonte: Os autores, com dados obtidos de SNIS (2020).

Tabela 5 - Ranking de evolução da universalização do acesso à coleta de esgoto nos municípios da Região Norte de
2007 para 2018.
Posição
1º

Município
Guaraí

Estado
TO

VIPAes (%)
57,46

%CP
18,50

2º

Boa Vista

RR

53,29

50,24

3º

Porto Nacional

TO

44,99

16,36

4º

Colinas do Tocantins

TO

38,98

19,43

5º

Canaã dos Carajás

PA

37,59

51,74

6º

Palmas

TO

35,10

63,61

7º

Araguaína

TO

28,82

53,35

8º

Talismã

TO

28,26

8,53

9º

Cacoal

RO

26,59

11,37

10º

Gurupi

TO

24,85

20,06

11º

Alvorada D Oeste

RO

18,80

-10,69

12º

São Geraldo do Araguaia

PA

9,25

0,48

13º

Belém

PA

7,61

5,46

14º

Macapá

AP

3,69

43,43

15º

Augustinópolis

TO

2,01

22,82

16º

Porto Velho

RO

1,65

40,66

17º

Manaus

AM

1,11

30,30

18º

Rio Branco

AC

0,03

38,03

19º

Mazagão

AP

-0,48

52,98

20º

Santana

AP

-0,51

29,87

21º

Oiapoque

AP

-0,69

38,82

22º

Peixe

TO

-1,50

32,83

23º

Amapá

AP

-1,99

20,52

24º

Guajará-Mirim

RO

-4,23

16,05

Fonte: os autores, com dados obtidos em SNIS (2020).

Dos 298 municípios possíveis à análise de VIPAag, 134 apresentaram crescimento positivo, ou
seja, os serviços de água dessas cidades estão
conseguindo acompanhar a dinâmica de crescimento populacional e melhorando sua cobertu160

ra. Um maior valor positivo de VIPAag demonstra
os melhores avanços, enquanto os menores valores positivos representam avanços mais lentos.
Todavia, como notado entre os piores municípios
da Tabela 3, muitos apresentaram valores negaRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 152-166 | Abr a Jun, 2022
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tivos (total de 164 municípios), representando
que nessas localidades, a priori, o acesso aos serviços de água não está acompanhando o crescimento da população. Quanto menores os valores
negativos de VIPAag, pior é o cenário da situação.
A mesma análise nos resultados da análise do
VIPAag é válida para os valores de VIPAes. Para
o serviço de coleta de esgoto, a maior parte dos
municípios apresentou avanços em sua cobertura, enquanto seis municípios representaram
decréscimos em seu atendimento à população.
A análise do VIPAag demonstra casos especiais
em relação à dinâmica populacional, pois 21
dos 298 municípios apresentaram queda tanto
nos valores de cobertura de abastecimento de
água quanto no crescimento populacional, ou
seja, mesmo com a população dessas cidades

diminuindo, a universalização está regredindo.
Para esses casos, um estudo mais detalhado
é necessário para a identificação das causas
dessa situação.
Outro cenário possível de análise é o de municípios que apresentaram VIPAag e VIPAes positivos, mas que foram acompanhados da redução
da população nessas cidades. Nesses casos, a
priori, o que se nota é que os índices de atendimento de ambos os serviços apresentaram uma
melhora porque o número total de habitantes diminuiu. Quanto ao acesso aos serviços de AAP e
CES, as Figs. 3 e 4 ilustram o cenário de cada município da Região Norte de acordo com a classificação proposta na Tabela 2 em relação ao IPAag
e IPAes, respectivamente, para o ano mais atual
de referência, que é 2018.

Figura 3 - Classificação dos IPAag de cada município da Região Norte em 2018.
Fonte: Os autores, com os dados obtidos de SNIS (2020).
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Figura 4 - Classificação dos IPAes de cada município da Região Norte em 2018.
Fonte: Os autores, com os dados obtidos de SNIS (2020).

Percebe-se que, em ambos os serviços, a maior
parte dos municípios encontra-se na classe
RUIM, o que significa dizer que mais da metade da população de cada um se encontra sem o
acesso ao abastecimento de água e a coleta de
esgoto sanitário, o que configura boa parte da
Região Norte em uma crise sanitária.
Para o abastecimento de água, sete municípios
em 2018 declararam atender 100% de sua população, sendo eles: Água Azul do Norte (PA),
Benevides (PA), Oriximiná (PA), Silves (AM), Ulianópolis (PA), Urucará (AM) e Vilhena (TO). Já os
municípios que correspondem aos piores índices são: de Oiapoque/AP (6,73%), Alto Paraíso/
RO (6,66%), Anajás/PA (6,36%), Augusto Corrêa/
PA (4,93%), Careiro da Várzea/AM (4,16%), Moju/
PA (3,86%), Porto Grande/AP (3,17%), Portel/PA
(2,32%), São Félix do Xingu/PA (1,89%) e Pedra
Branca do Amapari/AP (0,18%).
162

Quanto à coleta de esgoto, a melhor classificação
alcançada por municípios da Região Norte foi na
faixa do BOM. Os quatro municípios enquadrados nesta categoria foram: Palmas/TO (85,04%),
Itacajá/TO (74,18%), Boa Vista/RR (73,28%) e
Porto Nacional/TO (72,94%). Em contrapartidas,
os piores IPAes foram dos municípios de: Ananindeua/PA (2,05%), Ariquemes/RO (2,04%), Ulianópolis/PA (1,93%), Mazagão/AP (1,54%), Santana/
AP (1,20%), Oiapoque/AP (1,06%), Itupiranga/PA
(0,99%), Marabá/PA (0,60%), Santa Bárbara do
Pará/PA (0,58%), e Novo Repartimento/PA (0,27%).
Relacionando a evolução temporal (Tabela 3 a 5)
com os índices de 2018 (Fig. 3 e 4), percebe-se que,
embora muitos municípios tenham adquirido boas
evoluções, isso não quer dizer necessariamente que
estes encontram-se em um cenário satisfatório.
Entre os 10 melhores colocados nos rankings do
VIPAag e VIPAes, ainda é possível encontrar municípios na classe RUIM, como mostrado na Tabela 6.
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Tabela 6 - Cenário atual dos 10 municípios com melhores resultados no VIPAag e VIPAes.
Ranking no
VIPAag
1º

Município

IPAag 2007

Brasil Novo

10,32 (RUIM)

87,57 (BOM)

Ranking no
VIPAes
1º

2º

Oriximiná

31,33 (RUIM)

100 (EXCELENTE)

2º

3º

Dom Eliseu

11,46 (RUIM)

3º

4º

Borba

40, 31 (RUIM)

77,18 (BOM)
97,14
(EXCEENTE)

5º

Novo Progresso

18,05 (RUIM)

74,08 (BOM)

5º

IPAag 2018

4º

Município

IPAes 2007

IPAes 2018

Guaraí

7,94 (RUIM)

65,40 (REGULAR)

Boa Vista

20,00 (RUIM)

73,28 (BOM)

Porto Nacional
Colinas do
Tocantins
Canaã dos
Carajás

27,95 (RUIM)

72,93 (BOM)

20,50 (RUIM)

59,48 (REGULAR)

17,82 (RUIM)

55,40 (REGULAR)

49,94 (RUIM)

85,04 (BOM)
29,65 (RUIM)

7º

São Miguel do
Tocantins
Espigão D Oeste

5,36 (RUIM)

95,75
(EXCELENTE)
47,03 (RUIM)

7º

Araguaína

0,83 (RUIM)

8º

Faro

30,93 (RUIM)

72,41 (BOM)

8º

Talismã

11, 58 (RUIM)

39,85 (RUIM)

9º

Mâncio Lima

23,86 (RUIM)

64,21 (REGULAR)

9º

Cacoal

24,10 (RUIM)

50,70 (REGULAR)

10º

Vitória do Jari

10,40 (RUIM)

47,51 (RUIM)

10º

Gurupi

5,27 (RUIM)

30,13 (RUIM)

6º

51,09 (REGULAR

6º

Palmas

Fonte: Os autores.

4 DISCUSSÃO
A partir dos resultados encontrados, percebese que a Região Norte obteve baixa efetividade
nos princípios de transparência de informações
e universalização do acesso ao saneamento. Em
se tratando da transparência de informações,
este princípio possui sua vital importância no esclarecimento do real cenário de saneamento de
cada município. Como explana Belluzzo (2017), o
conhecimento e a informação são componentes
decisivos das principais atividades produtivas da
sociedade contemporânea e exigem sistematização e organização para disponibilidade de uso
imediato e à medida da necessidade.
O acesso à informação é tido como um direito
fundamental para a vida em sociedades democráticas, uma vez que o cidadão tem o direito de
saber como o poder está sendo usado e como o
dinheiro está sendo gasto, além de influenciar e
participar nos processos decisórios sobre matérias de interesse público (MARTINS, 2011). Esse
mesmo pensamento é compartilhado por Andrade e Raupp (2017), que complementam ao alertar
que a construção de um governo não ocorre de
forma unilateral e necessita da sociedade atuando como fiscalizadores das ações dos gestores e
contribuindo, assim, na prevenção da corrupção.
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Percebe-se, no entanto, principalmente quanto
ao esgotamento sanitário, que muitos municípios da região ao longo dos anos decidem omitir
seus dados do SNIS, talvez por conta da baixa cobertura (ou até inexistência) da rede de coleta e
sistemas de tratamento de esgoto. Vale lembrar
que, por mais que a execução dos serviços possa ocorrer por meio de empresas mistas ou privadas, a responsabilidade do saneamento é do
município, segundo o PLANSAB (BRASIL, 2007).
Uma outra visão quanto à falta de transparência
de informações é apontada por Condurú e Pereira (2018), que estudaram a gestão da informação em saneamento básico no Estado do Pará.
Os autores retratam a inexistência de sistemas
de informações locais sobre saneamento, acarretando na dispersão de dados e na falta de seus
registros. Isso, por sua vez, gera impedimento do
real diagnóstico da situação, comprometendo o
planejamento necessário para ações mais efetivas. Dito isso, é possível que essa mesma realidade possa ser expandida para diversos municípios
da Região Norte.
A ausência da transparência de informações
sobre saneamento também afeta a elaboração
de estudos científicos e a possibilidade de elaboração de planejamentos essenciais a serem
adotados nos diversos municípios do Norte bra163
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sileiro para a melhoria desses serviços em suas
localidades. O presente estudo torna-se, então,
um próprio exemplo dessa situação, uma vez que
uma simples investigação sobre a evolução da
universalização do acesso aos serviços de AAP
e CES não foi possível de ser realizado para diversos municípios por não haver no SNIS dados
sobre estes para se embasar.
Quanto ao acesso aos serviços de AAP e CES, a
análise temporal de sua evolução demonstrou
que a maior parte dos municípios da Região Norte encontra-se em um caminho inverso à universalização do atendimento para o serviço de
abastecimento de água, uma vez que mais da
metade dos municípios analisados obtiveram VIPAag negativo. Entretanto, um real diagnóstico
da situação só poderá ser possível com a disponibilidade de dados de todos os municípios, principalmente para o serviço de CES, onde apenas
5,33% dos municípios da Região Norte tiveram a
possibilidade de análise.
A universalização do saneamento na Região
Norte enfrenta vários desafios a serem vencidos, como mostrado na literatura científica. Em
primeiro lugar, o cumprimento do princípio da
universalização demanda um alto investimento
financeiro. Nisto, o Trata Brasil (2020) descreve
a necessidade do investimento de R$ 303 bilhões
entre 2014 a 2033 para universalizar somente os
serviços de água e esgoto, enquanto para todos
os quatro serviços o investimento necessário seria de R$ 503 bilhões. Quando partimos para a
repartição do monetário para a expansão do saneamento no Brasil, Freitas e Magnabosco (2018)
relatam que a Região Norte é a menos favorecida
tendo, entre os anos de 2004 a 2006, recebido
apenas 3,6% dos investimentos destinados para
todo o Brasil.
As características socioeconômicas e ambientais
na Amazônia, bioma no qual a Região Norte encontra-se quase que totalmente inserida (exce164

tuando o Estado do Tocantins, que experimenta
também, em sua maior parte, do bioma Cerrado),
é outro fator que contribui para a dificuldade da
universalização do saneamento na região. Quanto a isso, primeiramente, Cunha et al. (2016) retratam que as escalas de aglomeração na Amazônia não possuem padrões ordenados por conta
da acessibilidade, interesses econômicos e geopolíticos, acarretando altos déficits nas condições de saneamento que, por sua vez, acarreta a
incidência de várias doenças.
Bernardes, Costa e Bernardes (2018) consideram
um grande déficit na Região Norte, principalmente quanto à sua população rural, pois 80%
não possuem o acesso regular a água de qualidade, mas sim a mananciais contaminados ou com
elevada carga orgânica, acarretando diversas
doenças de veiculação hídrica. Muitas dessas populações habitam áreas isoladas, a exemplo das
comunidades tradicionais ribeirinhas amazônicas. Quanto a esse tipo de comunidade, pode-se
citar o caso das ilhas rurais da capital paraense,
Belém, que se encontram separadas fisicamente
da região continental e por conta disso não são
abastecidas pelo sistema de água do município
(VELOSO; MENDES, 2014). Já em relação à coleta
de esgoto, Neu, Santos e Meyer (2016) explanam
que a adoção de sistemas centralizados no meio
rural torna-se inviável por conta da existência
das grandes distâncias entre as residências, levando as populações rurais amazônicas a utilizar
como destinação de seus efluentes, principalmente, a fossa negra.

5 CONCLUSÕES
A metodologia aplicada a ese estudo possibilitou
identificar que a Região Norte vem apresentando
diferentes níveis de efetividade quanto à transparência das informações sobre os serviços de
abastecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário, podendo ser aplicada para outras
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 152-166 | Abr a Jun, 2022
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regiões do país. Em relação ao abastecimento de
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Resumo
Neste trabalho, um procedimento metodológico foi desenvolvido para uma tipologia genérica de sistema de
bombeamento. Foram avaliadas 96 possibilidades geométricas para esse sistema a partir da combinação de
diferentes alturas geométricas, comprimentos e diâmetros. Foram estudados 3 perfis de curva de consumo,
com 4 volumes de consumo diário distintos para início e horizonte de projeto. O algoritmo Shuffled Complex
Evolution foi empregado para obter a regra de operação otimizada, e a função-objetivo foi formulada para
representar os custos de operação somados aos custos de instalação do sistema de bombeamento. Os resultados demonstraram que nem sempre é vantajoso o desligamento do sistema durante o período de ponta,
especialmente nos casos de sistemas com elevada perda de carga. São propostos critérios de dimensionamento otimizados para o diâmetro da adutora e a capacidade do reservatório, contribuindo com a promoção
da eficiência energética ainda na fase de projeto.
Palavras-chave: Sistema de bombeamento. Otimização de regras de operação. Algoritmo SCE-UA.
Abstract
In this work, a methodological procedure was developed for a generic type of pumping system. The 96 geometric
possibilities for this system were evaluated from the combination of different geometric heights, lengths and diameters. In addition, three consumption curves were studied, with four distinct daily consumption volumes, in two
situations, project start and project final. The mono-objective evolutionary algorithm Shuffled Complex Evolution
- SCE-UA was used to obtain the optimized operation rule of the pumping system. The objective function was formulated to represent the energy costs for 20 years of operation plus the costs of installing the system. The results
demonstrated that it is not always advantageous to shut down the system during the peak period, especially in the
case of systems with high pressure loss. Finally, design criteria optimized for the diameter of the pipeline and the
capacity of the reservoir are proposed, contributing to the promotion of energy efficiency even in the design phase.
Keywords: Pump system. Optimization of operating rules. SCE-UA algorithm.
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1 INTRODUÇÃO
Existe uma importante relação entre o consumo
de água e o consumo de energia utilizada para
disponibilizar água tratada à população. No Brasil, em 2018, de acordo com o Sistema Nacional
de Informações sobre o Saneamento (SNIS), foram consumidos 11,5 TWh nos sistemas de abastecimento de água (SAA) (BRASIL 2019). Gomes
(2012) pontua, contudo, que a maior parte desse consumo, cerca de 90%, ocorre nos sistemas
de bombeamento.
Nessa perspectiva, a adoção de programas de
eficiência hidroenergética deve se adequar às
particularidades do sistema, quais sejam, existência de programas de medição e monitoramento, disponibilidade de mão de obra, adequações administrativas, valores finais das tarifas de
energia, etc. Dentre as medidas de economia de
energia e de recursos financeiros, podem-se citar as proposições do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID, 2011), que indicam, por
exemplo, a adequação da modalidade de tarifa
de energia, a redução de perdas nas instalações
elétricas, a melhoria da eficiência dos motores
e das bombas, a redução das perdas de carga e
dos vazamentos, a manutenção dos equipamentos e a melhoraria na operação dos sistemas de
bombeamento. Diversos pesquisadores têm direcionado esforços para fomentar as ações de
eficiência energética no setor de saneamento,
a destacar Ramos et al. (2010), Muranho et al.
(2012), Coelho e Andrade-Campos (2014), Solera et al. (2016), Macedo e Bezerra (2017), Moreira, Ferreira e Pereira (2017), Luna et al. (2019)
entre outros. Esses autores abordaram diferentes medidas voltadas à promoção da eficiência
energética; contudo, neste trabalho, foi dada
ênfase à otimização da regra de operação de sistemas de bombeamento operados com inversor
de frequência.
Melhorias na regra de operação de sistemas de
bombeamento podem ser obtidas, por exemplo,
168

mediante a utilização de algoritmos de otimização que determinem a variação da rotação
das bombas, quando equipadas com inversores
de frequência e, consequentemente, da vazão
bombeada ao longo do dia. Outra forma de obter melhorias na operação dos sistemas de bombeamento é apontada por Tsutiya (2006), que
propõe o melhor aproveitamento da capacidade
de reservação do sistema, evitando, com isso, a
operação das bombas durante o período de ponta do sistema elétrico.
O algoritmo Shuffled Complex Evolution - University of Arizona - SCE-UA é conhecido em todo o
mundo como um benchmark em otimização mono-objetivo, e tem sido empregado por diversos
pesquisadores de diferentes áreas (e.g. Jeon,
Park e Engel (2014), Lee e Kang (2016), Kan et al.
(2017), Jiang et al. (2018)). O SCE-UA apresenta
uma estratégia de otimização global baseada
em algoritmos genéticos que foi desenvolvida
por Duan et al. (1992) para calibração automática de modelos chuva-vazão. Todavia, apesar da
proposta inicial, o algoritmo vem sendo utilizado
também em outras áreas da engenharia.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho
foi propor critérios para o dimensionamento de
adutoras e de reservatórios de abastecimento de
água, a partir da otimização de regras de operação de sistemas de bombeamento operados com
inversor de frequência, com vistas à diminuição
dos custos de instalação e operação.

2 ALGORITMO SHUFFLED COMPLEX EVOLUTION –
UNIVERSITY OF ARIZONA (SCE-UA)
Duan et al. (1992) desenvolveram o algoritmo
SCE-UA ao analisar a superfície de resposta de
funções-objetivo aplicadas à calibração de modelos hidrológicos, pois constataram que os métodos de calibração automática mono-objetivo
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 167-181 | Abr a Jun, 2022
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de busca local não conseguiam encontrar o mínimo global.
O algoritmo inicializa criando de forma aleatória
um conjunto de soluções candidatas, denominado população. Essa população de pontos se
encontra no interior do espaço de busca definido pelos valores máximos e mínimos que cada
variável de decisão pode apresentar para que o
resultado encontrado seja viável. A população é
separada em complexos que evoluem em direção
ao ótimo global de uma única função-objetivo,
por meio de sucessivas iterações baseadas em
um processo de exploração do espaço de busca.
Os passos do algoritmo foram apresentados por
Duan et al. (1992).
A literatura apresenta a utilização com sucesso
do algoritmo em diferentes áreas como calibração automática de modelos hidrológicos (DUAN
et al. 1992; DINIZ, 1999; COLLISCHONN e TUCCI, 2001; COOPER et al. 2007; DAKHLAOUI et
al. 2012; SALLA et al. 2015), determinação das
regras de operação lineares em sistemas de reservatórios (KOUTSOYIANNIS et al., 2002; BRAVO et al., 2008; WANG et al., 2010), otimização
das soluções para manutenção e reabilitação da
infraestrutura de sistemas de pavimentação em
centros urbanos (FERREIRA et al., 2000; NUNOO
e MRAWIRA, 2004), entre outras.
Siqueira et al. (2016) observaram que, em geral,
o algoritmo SCE-UA resolve problemas de otimização com pouquíssimas iterações, mesmo para
funções complexas que são de difícil otimização,
e Grave (2016) afirma que, alterando a funçãoobjetivo, o método pode ser utilizado para diversos problemas de otimização, com uma vasta
gama de aplicação em problemas de engenharia.
A larga utilização do algoritmo SCE-UA para resolver problemas de otimização mono-objetivo
em diferentes áreas sugere que a ferramenta
também poderia ser útil para o setor de abastecimento de água, passível de otimização em diverRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 167-181 | Abr a Jun, 2022

sos aspectos, como: determinação de regras de
operação dos sistemas de bombeamento, avaliação do atendimento de demandas, tomadas
de decisão sobre o volume de reservatórios bem
como sua variação de nível, entre outros.

3 METODOLOGIA
3.1 Definição das características geométricas
dos sistemas
A proposição de otimização de regra de operação de bombeamento foi realizada para um
sistema genérico, composto por dois reservatórios, inferior e superior, conjunto motobomba
e adutora. A operação do sistema de bombeamento tem velocidade de rotação variável, ou
seja, o sistema é dotado de inversor de frequência. No intuito de desenvolver uma metodologia para análise geral da eficiência energética,
utilizaram-se variações para altura geométrica
(Hg), comprimento (L) e diâmetro (D) da linha
adutora, pretendendo a representação de diferentes sistemas de bombeamento.
Foram avaliados sistemas de bombeamento
com 4 diferentes alturas geométricas, 4 diferentes comprimentos e 9 diferentes diâmetros,
gerando 96 possíveis combinações de sistemas
de bombeamentos distintos. No caso dos diâmetros, apenas 6 dimensões foram consideradas para cada combinação das restantes variáveis, as quais eram definidas de acordo com o
consumo diário de água. Ou seja, para consumos pequenos, até 2500 m³/dia, foram testados
diâmetros até 350 mm; para consumos maiores do que 2500 m³/dia até 6500 m³/dia, foram
testados diâmetros entre 200 e 450 mm, para
os consumos superiores a 6500 m³/dia, foram
testados diâmetros entre 250 e 500 mm. Essa
diferenciação entre os diâmetros foi importante
para a manutenção das velocidades do escoamento que, quando muito elevadas, acarretam
demasiadas perdas de energia.
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Além disso, as simulações foram efetuadas para
dois cenários distintos, um que representasse o início da operação (ano zero) e outro que
representasse o horizonte de projeto (ano 20).
A diferença entre esses cenários se dá pelo envelhecimento dos condutos, portanto o coeficiente C foi alterado de 130 (ano zero) para 105

(ano 20) e, também, pelo aumento do consumo.
Cabe salientar que as adutoras propostas neste
trabalho são de ferro fundido dúctil da classe K7
com junta JGS.
Na Tabela 1 estão sintetizadas as informações
acerca das grandezas envolvidas no processo.

Tabela 1 - Valores adotados para as grandezas que compõem o dimensionamento do sistema de bombeamento genérico
Grandeza
Altura geométrica - Hg (m)
Diâmetro - D (mm)
Comprimento - L (m)
Coeficiente de Perda de Carga1 - C (m0,367/s)

10

25

Dimensões adotadas
50

100

100

150

200

250

350

400

450

500

500

1000

5000
Ano 20
105

100
Ano zero
130

300

Os valores para o coeficiente de perda de carga são para tubulações de ferro fundido, conforme indicado por Azevedo Netto et al. (1998).

1

3.2 Curvas de Consumo
A demanda do reservatório superior foi avaliada
a partir de três perfis distintos de consumo, expressos de forma adimensional, conforme apresentado na Fig. 1. Os perfis foram categorizados
a partir do adimensional denominado fator de
consumo (FC) dado pela relação entre os consumos médio (m³/h) e máximo (m³/h). Assim, cada
perfil possui valores FC característicos, a destacar, FC1 igual a 0,63 para curva 1, FC2 igual a
0,80 para curva 2 e FC3 igual a 0,43 para curva 3.

Os diferentes valores de FC justificam-se pela
origem das curvas, a saber: Curva 1 - representa
o perfil de consumo de um município com população estimada em 1,5 milhão de habitantes
localizado na região sul do Brasil; Curva 2 - representa o perfil de consumo de um município
com população estimada em 500 mil habitantes
localizado na região norte do Brasil; Curva 3 - representa o perfil de consumo de um campus de
uma universidade federal localizado na região
Sul do Brasil.

Figura 1 - Curvas de consumo associadas ao reservatório superior, seus respectivos
fatores de consumo (FC) e período de ponta (18 h – 20 h59 min)
Fonte: Kuritza (2017).
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Adotaram-se quatro variações para o volume
de consumo diário (m³/dia) para cada curva,
em duas situações: início (ano zero) e horizonte
de projeto (ano 20). No ano zero, os volumes de
consumo diário avaliados foram 755, 1511, 3777
e 7555 m³/dia. No ano 20, os volumes diários de
consumo elevaram-se para 1231, 2463, 6157 e
12315 m³/dia, considerando-se um crescimento
anual de 2,5% no consumo de água. Com isso,
para início e horizonte de projeto, foram simu-

lados 12 cenários, combinando 3 perfis de curva
de consumo e 4 volumes de consumo diário. Ao
ter em conta um consumo per capita de 200 L/
hab.dia, esses volumes abasteceriam populações
bastante variadas, de 2000 a 23000 habitantes,
aproximadamente.
Na Tabela 2 estão apresentados os respectivos
valores de consumo máximo (m³/h) utilizados na
transformação das curvas adimensionais.

Tabela 2 - Consumos máximos para início e horizonte de projeto

Início de projeto
(ano zero)

Perfil de consumo
Curva 1 (FC1 = 0,63)

50,0

Curva 2 (FC2 = 0,80)

39,2

78,5

196,1

392,3

Curva 3 (FC3 = 0,43)

74,0

148,0

370,0

740,0

Perfil de consumo
Horizonte de projeto
(ano 20)

Consumo máximo (m³/h)
100,0
250,0

500,0

Consumo máximo (m³/h)

Curva 1 (FC1 = 0,63)

50,0

100,0

250,0

500,0

Curva 2 (FC2 = 0,80)

39,2

78,5

196,1

392,3

Curva 3 (FC3 = 0,43)

74,0

148,0

370,0

740,0

3.3 Custos de Implantação e Operação
Os custos de instalação dizem respeito à aquisição dos equipamentos das instalações hidráulicas, tubulações, válvulas, equipamentos
elétricos, bombas, entre outros gastos de implantação do sistema, como obras civis, de escavação e de montagem.
O custo de implantação considerado foi composto pelo valor das adutoras, do conjunto
motobomba e dos reservatórios. As estimativas foram realizadas a partir de pesquisas
em empresas fornecedoras desses materiais
e também em companhias de saneamento. As
Eq. 1, 2 e 3 estão associadas aos custos de implantação das adutoras, conjunto motobomba
e reservatórios, respectivamente.
𝐶𝐶!" = (0,0023 ∙ 𝐷𝐷# + 0,5306 ∙ 𝐷𝐷 + 94,99) ∙ 𝐿𝐿 (1)
𝐶𝐶!" = (3,1688 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 # + 388,55 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 9022,1)(2)
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𝐶𝐶!"# = (−0,1202 ∙ 𝑉𝑉 $ + 345,94 ∙ 𝑉𝑉 + 63443) (3)

Onde: CAd é o custo de implantação da adutora
(R$); D é o diâmetro da adutora (mm); L é comprimento da adutora (m); CMB é o custo de implantação do conjunto motobomba (R$); Pot é a
potência instalada (kWh); CRes é o custo de implantação do reservatório (R$) e V é o volume do
reservatório (m³).
Quanto ao custo de operação, a Tabela 3 apresenta os valores utilizados, tendo por base CEEE
(2016). A demanda representa a potência solicitada ao sistema elétrico pela parcela da carga
instalada em operação na unidade consumidora.
O consumo de ponta representa a energia consumida no período de 3 horas diárias consecutivas, definidas pela distribuidora, considerando a
curva de carga de seu sistema elétrico, e o consumo fora de ponta representa a energia consumida nas horas diárias consecutivas e comple171
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mentares àquelas definidas no horário de ponta.
A alíquota de ICMS é o Imposto sobre Circulação
De Mercadorias e Serviços, de competência estadual, que incide sobre diversas operações de
compra e venda de produtos. O PIS e a Cofins são
siglas de dois tributos pertencentes à Constituição Federal, cujas siglas significam Programa de
Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, respectivamente.
São contribuições que incidem sobre a receita
bruta das empresas e têm variação mensal.
Tabela 3 - Tarifas de energia na modalidade horosazonal verde.
Modalidade Tarifária Horária Verde
Demanda (R$/kW)

A4 (13,8/25kV)
9,15

Consumo Ponta (R$/kWh)

1,0376

Consumo Fora de Ponta (R$/kWh)

0,3327

Alíquota de ICMS

30%

PIS

0,9856%

Cofins

4,8303%

3.4 Descrição do modelo utilizado para
determinação da regra de operação do sistema
de bombeamento
O algoritmo de otimização SCE-UA foi utilizado
para minimizar a função-objetivo, calculada em
um modelo de simulação, dada pela soma do
custo de instalação ao custo de operação do sistema. As variáveis de decisão foram os volumes
de água disponíveis no reservatório superior, em
cada intervalo de tempo horário de um dia de
operação. Esse algoritmo trabalha com um conjunto de soluções candidatas denominado população. Cada solução candidata é um ponto no
espaço de busca, cujas coordenadas são dadas
pelos valores das variáveis de decisão. Durante
a procura pelo valor ótimo, o conjunto de soluções candidatas é subdividido em subconjuntos,
denominados de complexos, a partir dos quais o
espaço de busca é explorado e novas soluções
candidatas são geradas, substituindo soluções
candidatas existentes.
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Os parâmetros do algoritmo SCE-UA foram definidos da seguinte forma: 15 complexos (p), 50
pontos em cada complexo (m) resultando em 750
pontos na população e 1000 gerações. O número de 1000 gerações foi utilizado como critério
de parada, pois verificou-se que, na maioria dos
casos, 500 gerações eram suficientes para convergência; contudo, foi adotado o valor de 1000
gerações de modo a garantir a convergência do
SCE-UA em todas as situações, pois todos os
problemas de otimização foram resolvidos em
batelada, de forma automática. Ressalta-se que
o processo de otimização da regra de operação
para todas as 96 possibilidades consumia, aproximadamente, 15 minutos em computador Intel
Core i5-3320M CPU 2.60 GHz, RAM 4,00 GB.
O processo de otimização se inicia a partir da geração da população inicial de soluções candidatas. A população é composta das 23 variáveis de
decisão que representam o volume disponível no
reservatório superior. Portanto, a geração da população deve respeitar os níveis mínimo e máximo
limites, associados às restrições impostas pelas
características físicas do sistema em estudo.
O limite inferior foi fixado em zero e o limite superior foi fixado de modo a corresponder ao volume
total consumido em um dia de operação. Além disso, definiu-se que cada valor de volume disponível
não poderia ser menor do que a diferença entre o
volume anterior e o consumo nesse intervalo de
tempo. Também, como restrição, foi determinado
que os volumes inicial e final do reservatório superior devem ser iguais, para garantir a continuidade
da operação do sistema. O valor adotado foi igual a
5% do volume consumido em um dia de operação.
Outro aspecto a explicitar é que a capacidade total do reservatório foi definida a partir do maior
valor dentre os calculados pelo algoritmo para
um dia de operação. Para representar os volumes
de combate a incêndio e emergência, a capacidade total foi acrescida em 20%.
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 167-181 | Abr a Jun, 2022
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3.5 Etapas de cálculo da função-objetivo
A função-objetivo foi calculada de acordo com
as seguintes etapas:
Etapa A - Cálculo da vazão bombeada por balanço de massa:
Para a primeira hora do dia (Eq. 4);

𝑄𝑄(") = 𝑉𝑉(") − 𝑉𝑉$%$&$'( + 𝑉𝑉&)%*+,$-) (") (4)
Para as demais horas do dia (Eq. 5), sendo (i) = 2,
3, ..., 23;

𝑄𝑄(") = 𝑉𝑉(") − 𝑉𝑉"$% + 𝑉𝑉&'()*+",' (") (5)
Para última hora do dia (Eq. 6);

𝑄𝑄("#) = 𝑉𝑉(%&%'%()) − 𝑉𝑉"* + 𝑉𝑉'+&,-.%/+ ("#) 

(6)

Se alguma das 24 vazões calculadas apresentasse valor negativo, o algoritmo atribuía um
valor de penalidade à função-objetivo de R$
1.000.000,00, valor suficientemente grande para
tornar a solução inviável frente às demais;

Etapa E - Correção do rendimento para as demais vazões de operação, conforme metodologia
proposta por Coelho e Andrade-Campos (2016)
(Eq. 10);
3

h2 æ N 2 ö
=ç
- 1÷ + 1
(10)
h1 çè N1 ÷ø
Etapa F - Cálculo da potência motriz (Eq. 11);

Pot mot =

g × Q × Hm
h bomba 

(11)

Etapa G - Estimativa do rendimento do motor, de
acordo com a metodologia proposta por Kuritza
et al. (2017) (Eq. 12);

h motor = 2,9899 ln(Potmot ) + 79,921 (12)
Etapa H - Cálculo da potência elétrica (Eq. 13);

Pot ele =

g × Q × Hm
h bomba ×h motor

(13)

Etapa I - Cálculo do consumo de energia (Eq. 14);
Etapa B - Cálculo da altura manométrica (Eq. 7);

𝐻𝐻! = 𝐻𝐻" +

10,67 ∙ 𝑄𝑄#$,&' ∙
𝐶𝐶 $,&' ∙ 𝐷𝐷(,&)

𝐿𝐿

(7)

Etapa C - Determinação da velocidade de rotação específica (Eq. 8);

Ns =

N × Q (8)
3/ 4
Hm

Etapa D - Estimativa do rendimento máximo da
bomba, segundo metodologia proposta por Kuritza et al. (2017) (Eq. 9);

h bomba = e

5, 092-

9,121
-0,124 ln( Ns)
Ns
(9)
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𝐸𝐸(") = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃$%$(") ∙ ∆𝑡𝑡 (14)
Ressalta-se que em todo o processo de simulação foi considerado que a potência calculada
deve ser fornecida por um único conjunto motobomba, ou seja, a operação do sistema de bombeamento segue o esquema de operação (1+1).

Etapa J - Cálculo do custo mensal de operação
(Eq. 15);
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

(𝐶𝐶! ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶! ) + (𝐶𝐶"! ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶"! ) + (𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
(15)
(1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

Etapa K - Cálculo do fator de atualização utilizado
para determinar o valor presente dos custos de ope-
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energia, Fa é o Fator de atualização, FO é a Função
objetivo (R$), Hm é a altura manométrica (m), i é a
Taxa de aumento de juros, N é a rotação (RPM), n
é o horizonte de projeto (anos), Ns é a velocidade
de rotação específica, pnl é a Penalidade (R$), Q é
a vazão (m³/h), Δh é a Perda de Carga (m), Δt é o
tempo (h), η é o rendimento.

ração ao longo dos 20 anos de operação do sistema
de bombeamento (Eq. 16). Nessa equação a taxa de
aumento anual de energia e a taxa de juro foram fixadas em 9 e 10%, respetivamente (GOMES, 2009).

(1 + 𝑒𝑒)! − (1 − 𝑖𝑖)!
1
∙
(1 + 𝑒𝑒) − (1 + 𝑖𝑖) (1 + 𝑖𝑖)! (16)

Etapa L - Cálculo do custo de instalação (Eq. 17)
obtido pelo somatório do custo de implantação
da linha adutora (Eq. 1), do conjunto motobomba
(Eq. 2) e do reservatório (Eq. 3);

4 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Operação otimizada dos sistemas de
bombeamento

𝐶𝐶!"# = 𝐶𝐶$% + 𝐶𝐶&' + 𝐶𝐶()# (17)

Os resultados apresentados nas Fig. 2, 3 e 4, a
critério de exemplo, correspondem às regras de
operação otimizadas para uma (1) das noventa
e seis (96) possibilidades de sistemas avaliados.
Esse caso específico tem altura geométrica de 10
metros, comprimento de 100 metros e diâmetro
de 100 milímetros e atendimento ao consumo das
curvas 1, 2 e 3, respectivamente, para consumo
diário de 755 m³ no ano zero e 1.231 m³ no ano 20.

Etapa M - Cálculo da função-objetivo (Eq. 18);

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 12 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐶𝐶!"# + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (18)
No cálculo das Etapas A até M, CFP é a Tarifa de
consumo fora do horário de ponta (R$/kWh), CnFP
é o Consumo de energia fora do horário de ponta
(kWh/mês), CnP é o Consumo de energia no horário de ponta (kWh/mês), CP é a Tarifa de consumo
no horário de ponta (R$/kWh), Ct é o Custo mensal
de operação sem impostos (R$/mês), CtF é o Custo mensal de operação com impostos (R$/mês), D
é o Diâmetro (m), Dm é a Tarifa de demanda (R$/
kW), E é a Energia (kWh), e é a Taxa de aumento de

Observa-se que, nos casos apresentados, o sistema manteve uma vazão de bombeamento praticamente constante ao longo do dia, exceto no
período de ponta (18 h 00 min às 20 h 59 min),
quando não houve bombeamento e o volume de
água disponível no reservatório superior foi praticamente todo consumido.
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Figura 2 - Volume e vazão bombeada para a curva 1 com consumo de 755 e 1231 m³/dia
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Para os resultados obtidos para a curva de consumo
2 (Fig. 3), verifica-se que a vazão média de bombeamento fora do período de ponta aumentou de 35
m³/h (ano zero) para 58 m³/h (ano 20). O maior volume dentre os calculados foi 207 m³, o que aponta
para a necessidade de implantação de um reservatório com capacidade de, no mínimo, 248 m³.

Da observação da Fig. 2, verifica-se que a vazão
média de bombeamento fora do período de ponta aumentou de 36 m³/h (ano zero) para 59 m³/h
(ano 20). O maior volume dentre os calculados
foi 317 m³, o que aponta para a necessidade de
implantação de um reservatório com capacidade
de, no mínimo, 380 m³.
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Figura 3 - Volume e vazão bombeada para a curva 2 com consumo de 755 e 1231 m³/dia
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Figura 4 - Volume e vazão bombeada para a curva 3 com consumo de 755 e 1231 m³/dia

Para os resultados obtidos para a curva de consumo 3 (Fig. 4), verifica-se que a vazão média de
bombeamento fora do período de ponta aumentou de 38 m³/h (ano zero) para 62 m³/h (ano 20).
O maior volume dentre os calculados foi 436 m³,
o que aponta para a necessidade de implantação de um reservatório com capacidade de, no
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 167-181 | Abr a Jun, 2022

mínimo, 523 m³. Dentro desse contexto, a presença do inversor de frequência permite que os
aumentos de vazão bombeada, ao longo dos 20
anos, sejam graduais. Ressalta-se, contudo, que
sempre devem ser respeitados os limites de rotação dos conjuntos motobomba de 70 a 120% em
relação à rotação nominal.
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Como pode ser observado, as vazões bombeadas
foram próximas entre si, tanto no ano zero como
no ano 20, para as três curvas apresentadas. O coeficiente de variação das vazões médias bombeadas para as três curvas de consumo foi de 4% no
ano zero e de 3% no horizonte de projeto (ano 20).
A Tabela 4 apresenta a síntese dos resultados das
três curvas de consumo, em todas as combinações
geométricas e volumes de consumo diários, com
os limites máximos e mínimos encontrados para
vazão média bombeada fora do período de ponta
(QmedFP), vazão máxima bombeada fora do período de ponta (Qmax FP) e vazão média bombeada
no período de ponta (QmedP).

Para todos os volumes de consumo diário avaliados houve pelo menos um sistema em que a
solução otimizada não prevê o desligamento da
bomba no período de ponta, mas apenas a redução da vazão bombeada.
O bombeamento na ponta aconteceu nos casos
de menor diâmetro e maior comprimento, ou seja,
quando a perda de carga assumiu valores mais elevados. Isso significa que, nestas situações, diminuir a
vazão bombeada ao longo do dia, fora do horário de
ponta, mesmo que seja necessário manter a bomba
em operação no horário de ponta, resulta em custo
menor do que se o sistema bombeasse todo o consumo diário apenas durante o período fora de ponta.

Tabela 4 - Síntese dos resultados obtidos com o algoritmo de otimização para a vazão bombeada
nos períodos de ponta e fora de ponta
Consumo
(m³/dia)
755
1231
1511
2463
3777
6157
7555
12315

QmaxFP
(m³/h)
33,6 a
49,7
54,8 a
78,4
67,2 a
97,8
109,3 a
152,5
167,9 a
226,6
273,4 a
352,9
336,9 a
445,9
547,2 a
794,2

Curva de consumo 1
QmedFP
(m³/h)
33,6 a
35,7
54,7 a
58,6
67,2 a
71,9
109,3 a
117,3
167,8 a
179,9
273,3 a
293,2
336,7 a
359,8
547,2 a
586,4

QmedP
(m³/h)
0a
16,4
0a
27,6
0a
33,5
0a
55,8
0a
84,4
0a
139,2
0a
161,1
0a
274,7

QmaxFP
(m³/h)
33,7 a
45,4
54,7 a
74,1
67,1 a
97,0
109,3 a
138,3
167,9 a
229,6
273,1 a
370,5
336,3 a
478,0
547,6 a
715,7

Assim, para classificar os sistemas com elevada
perda carga, propõe-se o indicador dado pela relação entre a altura manométrica (Hm) e a altura
geométrica (Hg) e, também, para definir em quais
situações seria viável (em relação ao custo) desligar
o bombeamento no horário de ponta. Os resulta-
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Curva de consumo 2
QmedFP
(m³/h)
35,9 a
36,0
54,7 a
58,7
67,1 a
71,9
109,3 a
117,3
167,9 a
179,9
273,1 a
293,2
336,3 a
359,8
547,5 a
586,5

QmedP
(m³/h)
0a
16,3
0a
27,8
0a
33,8
0a
55,7
0a
83,6
0a
140,5
0a
164,55
0a
273,1

QmaxFP
(m³/h)
35,7 a
46,5
58,1 a
87,9
71,3 a
83,3
116,1 a
132,5
178,4 a
213,1
290,3 a
365,8
357,2 a
437,8
580,8 a
685,9

Curva de consumo 3
QmedFP
(m³/h)
33,5 a
36,0
54,6 a
58,6
67,0 a
71,9
109,1 a
117,3
167,5 a
179,9
272,8 a
293,2
335,5 a
359,7
545,7 a
586,3

QmedP
(m³/h)
0a
17,2
0a
28,3
0a
34,7
0a
57,4
0a
86,9
0a
142,8
0a
169,8
0a
285,2

dos para este indicador estão apresentados na Fig.
5, onde se constata que o bombeamento na ponta
(Qponta/Qnominal1> 0) foi indicado para situações em que a relação Hm/Hg assumiu valores superiores a 1,82. Essa relação define, de forma indireta, a perda de carga máxima do sistema.
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Figura 5 - Avaliação do bombeamento no período de ponta para as três curvas de consumo

A análise das 2304 possibilidades de sistemas
permitiu concluir que o bombeamento durante o
período de ponta foi recomendado em 118 casos
para a curva de consumo 1, em 116 casos para a
curva de consumo 2 e em 119 casos para a curva
de consumo 3. Todavia, para cada curva, foram
avaliados 768 possibilidades diferentes entre si
(geometria e/ou consumo diário diferentes), ou
seja, o bombeamento no período de ponta ocorreu apenas em 15% dos casos, aproximadamente. Além disso, a maior parte dos casos de bombeamento durante o período de ponta ocorreu
para o horizonte de projeto (ano 20), visto que a
perda de carga é mais expressiva devido ao aumento da vazão de bombeamento e ao envelhecimento dos condutos representado pela redução do coeficiente C.
Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram ser possível alcançar economia de recursos financeiros a partir do uso de técnicas de
otimização para a definição de regras de operação de sistemas de bombeamento. Da mesma
forma, Ramos et al. (2010) e Soleira et al. (2016)
concluíram ser possível diminuir consideravelmente os custos de energia apenas com mudanças operacionais, sem a obrigatoriedade de
investir em infraestrutura.
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4.2 Dimensionamento da adutora a partir da
regra de operação otimizada
Sabe-se que os custos instalação e operação
variam de modo inversamente proporcional ao
diâmetro da tubulação. O custo total, em valor
presente, é dado pela soma desses dois custos
aplicado o fator de atualização aos custos de
operação. Nas possibilidades geométricas avaliadas, o custo de instalação foi maior na situação de menor altura geométrica, pois isso resulta
em uma potência menor e, também, em menores
custos de operação. Por outro lado, à medida em
que a altura geométrica aumenta, os custos de
operação se tornam mais representativos para o
custo total, mesmo quando comparadas situações análogas de comprimento e diâmetro.
A partir dos volumes de consumo diário, ano zero
e horizonte de projeto, junto às combinações de
altura geométrica e comprimento, a escolha do
diâmetro mais adequado foi pautada no menor
custo total (função-objetivo do algoritmo de otimização). Disso resultaram 16 possibilidades de
sistemas com diâmetro ótimo, ou seja, quatro
alturas geométricas (Hg), quatro comprimentos
(L) e apenas um diâmetro (D). A Fig. 6 expressa os
diâmetros ótimos definidos para cada volume de
consumo diário estudado.
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Figura 6 - Diâmetros ótimos para cada um dos volumes de consumo diário avaliados

Como a otimização ocorreu para as situações
de início e horizonte de projeto, a escolha do
diâmetro ótimo levou em consideração ambas
as situações. Na prática, contudo, o diâmetro
adotado deve levar em consideração toda a vida
útil de um projeto. Em todos os casos avaliados,
observou-se que a variação no custo total para
os diâmetros ótimos de início e fim de projeto
foi inferior a 10%, o que justifica a escolha pelo
diâmetro maior.

4.3 Dimensionamento do reservatório superior
a partir da regra de operação otimizada
Embora os resultados para vazão bombeada sejam semelhantes entre as curvas, os volumes de
implantação dos reservatórios para cada curva
de consumo foram bastante distintos. O maior
volume (523 m³) foi encontrado na análise da
curva 3, e o menor (248 m³), na análise da curva 2, mesmo para volumes de consumo diários
iguais. A NBR 12217/1994, em seu item 5.1.2,
recomenda a adoção do Método Prático para a
determinação do volume dos reservatórios de
água, a partir do volume de consumo diário. Do
mesmo modo, Tsutya (2006) propõe que o volume deva ser igual ou maior que 1/3 do volume
distribuído no dia de consumo máximo. Com a
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consideração dessa metodologia, a capacidade
do reservatório para as três curvas seria de 410
m³. Por outro lado, com a metodologia proposta
nesta pesquisa, os volumes de implantação dos
reservatórios consideram também a distribuição
do consumo ao longo do dia. A Eq. 19 apresenta
as faixas de variação para a capacidade do reservatório (VR) em função do volume de consumo
diário (VC), e a Eq. 20 propõe o dimensionamento
do reservatório a partir do volume de consumo
diário e do fator de consumo (FC) da curva, sendo esse o adimensional proposto neste trabalho
para categorizar o perfil de consumo das curvas.
Os coeficientes R² para a Eq. 19 são 0,9997 para
o limite superior e 0,9992 para o limite inferior. Já
para a Eq. 20, o coeficiente R² é 0,9463.

0,4655 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 0,1903 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉 (19)

𝑉𝑉𝑉𝑉
= −0,3336 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 0,6088 (20)
𝑉𝑉𝑉𝑉

5 CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou uma aplicação do algoritmo SCE – UA (Duan et al., 1992) para a obtenção da regra de operação otimizada de uma
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tipologia clássica de sistemas de bombeamento
de água operados com inversor de frequência.
Os dados de entrada do algoritmo foram as curvas de consumo diário e as características geométricas do sistema como altura geométrica,
comprimento, diâmetro e material da adutora. A
abordagem metodológica empregada conduziu
a resultados que podem ser aplicados além da
pesquisa, contribuindo com a promoção da eficiência energética no setor de saneamento.
O algoritmo evolucionário SCE-UA foi capaz de
otimizar as variáveis de decisão para todas as
possibilidades de sistemas avaliadas com tempo
de processamento inferior a 15 minutos. Os parâmetros definidos para o algoritmo foram apropriados. Em especial, a condição de parada adotada em 1000 gerações (ou ciclos), mostrou-se
adequada ao problema, pois a função-objetivo
sempre atingiu seu ótimo global com menos de
500 gerações.
Em relação à operação otimizada pelo algoritmo,
o desligamento do sistema de bombeamento foi
indicado durante o período de ponta (entre 18 h
e 20 h59 min), quando a tarifação é mais onerosa, conforme era esperado. No entanto, em algumas situações, quando a relação entre a altura
manométrica e a altura geométrica foi maior que
1,82, ou seja, quando a perda de carga é maior
que 82% da altura geométrica, o bombeamento durante este período foi apenas diminuído em
vez de desativado.

mandado, inserido como dado de entrada, e os
volumes disponíveis no reservatório superior, variável de decisão otimizada pelo algoritmo. Para
os três perfis de consumo avaliados (curvas de
consumo 1, 2 e 3), a vazão de bombeamento foi
similar. Todavia, os volumes e, por conseguinte,
a capacidade exigida para os reservatórios foi
bastante distinta. Essa diferença permitiu concluir que a distribuição do consumo ao longo do
dia deve ser considerada no dimensionamento
dos reservatórios que compõem as elevatórias
dos sistemas de abastecimento de água e propor
equações que auxiliem nesse processo.
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Como a função-objetivo do algoritmo de otimização foi o custo total, composto pela soma dos
custos de instalação e operação, esse critério
também permitiu associar um diâmetro ótimo
para cada um dos volumes de consumo diários
avaliados. Esse resultado pode ser utilizado para
nortear os profissionais envolvidos nos projetos
de sistemas de bombeamento de água.
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Resumo
A degradação ambiental vem gerando discussões sobre alternativas mitigadoras referentes à insalubridade
dos ambientes. Logo, o presente estudo objetivou analisar a percepção dos moradores do bairro Senhor do
Bonfim, no município de Xique-Xique, Bahia, acerca da importância do sistema de esgotamento sanitário e
os impactos originários da sua ausência. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas com representantes das secretarias municipais e utilizando questionários semiestruturados com 10% das famílias do bairro.
Adotou-se o método de amostragem probabilístico casual simples, onde sorteou-se 10% dos quarteirões do
bairro e as residências que seriam visitadas. A maioria dos entrevistados possuía ensino fundamental incompleto e mais de 50% desses tinham renda familiar inferior a um salário mínimo. Demonstraram baixo nível
de informação quanto ao conceito de “sistema de esgotamento sanitário” e suas influências na qualidade
de vida da população. Todavia, mesmo 94% relatando que esse sistema melhora a qualidade de vida e 97%
expondo que o esgoto a céu aberto propicia malefícios, não se obteve argumentação plausível a respeito. Notou-se, ainda, que a negligência política se mostra significativa quanto aos aspectos do saneamento básico
da cidade, sendo fundamental a articulação do poder público municipal para informar a população e intervir
nas práticas inadequadas realizadas corriqueiramente.
Palavras-chave: Impactos socioambientais. Saneamento básico. Salubridade ambiental. Acesso à informação.
Abstract
Environmental degradation has been generating discussions about mitigating alternatives related to unhealthy
environments. Therefore, the present study aimed to analyze the perception of the residents of the neighborhood
of Senhor do Bonfim in Xique-Xique city, Bahia state, about the importance of the sewage system and the impacts
originating from its absence. Data were obtained through interviews with representatives of municipal secretariats
and using semi-structured questionnaires with 10% of families in the neighborhood. The simple casual probabilistic sampling method was adopted, in which 10% of the neighborhood blocks and the residences to be visited were
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drawn. Most respondents had incomplete primary education and more than 50% of these had a family income of
less than one minimum wage. They demonstrated low level of information about the concept of “sewage system”
and its influences on the population's quality of life, however, even 94% reporting that this system improves the
quality of life and 97% exposing that open sewage provides harms, no plausible argument has been obtained. It
was also noted that the political neglect proves to be significant regarding the aspects of the city's basic sanitation,
where the articulation of the municipal public power is fundamental to inform the population and intervene in the
improper practices performed routinely.
Keywords: Environmental perception. Sanitation. Environmental health. Access to information.

1 INTRODUÇÃO
A presença do Homo sapiens sapiens no planeta acarreta uma série de modificações no meio
ambiente, visto que sua simples existência é suficiente para ocasionar alterações físicas, químicas e biológicas no meio. Porém, tais alterações
vêm se agravando em escalas alarmantes em
todo o globo. Após a Revolução Industrial, a qual
ocorreu em meados do século XVIII, a forma de
produção se modernizou e o consumismo teve
um avante exacerbado, o que propiciou a formação de ideias errôneas acerca do consumo fundamentado no “ter” e não mais no que realmente se precisa. Tal revolução intensificou ainda, o
êxodo rural e “inchamento” das cidades, as quais
não possuíam estruturas básicas para acomodar as pessoas e oferecer o mínimo de qualidade de vida. Com ambientes insalubres chegaram
os problemas de saúde, epidemias e morte. Só a
partir daí é que ações de saneamento básico passaram a ser discutidas no país (FOLLADOR, 2018).
Segundo Barros (2019), os primeiros registros de
saneamento no Brasil ocorreram em 1561, porém as ações eram individuais e se restringiam a
drenagens de terrenos e instalações de chafarizes. O crescimento populacional de forma desordenada figurou um cenário de extrema pobreza
e vulnerabilidade socioeconômica da população
(SILVA, 2010; TOURINHO e SILVA, 2016).
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Observa-se que o saneamento básico do país
não tem acompanhado o crescimento populacional, em termos de acesso e eficiência, pois
a carga de resíduos gerados vem aumentando
de forma equivalente à expansão populacional,
consequentemente os problemas de saúde da
população vêm aumentando na mesma proporção (SOARES et al., 2014).
Nesse âmbito, a Constituição Federal Brasileira
de 1988 garante à nação o acesso, na sua integralidade, aos serviços constituintes do saneamento básico, que abrange infra- estrutura e
instalação de abastecimento público de água,
manejo e drenagem de águas pluviais urbanas,
esgotamento sanitário além da coleta e manejo
de resíduos urbanos (BRASIL, 1988). Entretanto,
com uma população estimada em 207,1 milhões
de pessoas, o Brasil possui 44% desse quantitativo sem qualquer atendimento referente ao esgotamento sanitário (IBGE, 2017). Assim, torna-se
nítida a contradição entre o que é assegurado
em lei e o que a sociedade realmente acessa.
Nessa linha de raciocínio, vale frisar que o acesso ao esgotamento sanitário eficiente é de suma
importância para ter uma melhor salubridade
ambiental e, consequentemente, qualidade de
vida, já que a ausência do referido sistema origina uma série de transtornos, a saber: poluição
visual, mau cheiro, contaminação do solo, contaminação dos recursos hídricos, proliferação
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de vetores de doenças, entre outros (FOLLADOR
et al., 2015).
Ademais, as pessoas privadas do acesso ao esgotamento sanitário estão vulneráveis ao aparecimento de uma gama de patologias, além do
contato visual diário com o referido cenário, o
que gera incômodo e transtornos psíquicos. Essa
situação se agrava quando a população que ali
se encontra é desprovida de informação no que
diz respeito à importância dos cuidados que se
deve ter a fim de minimizar tais problemas, como
evitar o contato com o esgoto, em especial as
crianças, construir fossas sépticas para a destinação de seus efluentes, evitar o acúmulo de resíduos que possa entupir possíveis bueiros, etc. A
construção de fossas sépticas é uma alternativa
utilizada para reduzir os impactos negativos propiciados pela destinação incorreta dos efluentes
domésticos, especialmente os problemas relacionados à saúde da população. Fossa séptica
pode ser definida como uma unidade, majoritariamente de alvenaria, que recebe os efluentes
domésticos. Após a ação de bactérias, os resíduos líquidos são direcionados para uma outra
fossa ou para o sumidouro, evitando a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Já
a fossa negra se caracteriza apenas como uma
cavidade no solo para a deposição dos dejetos
sem qualquer tratamento prévio, o que gera uma
série de conflitos socioambientais (COSTA e GUILHOTO, 2014).
Logo, se esse serviço é inexistente ou mesmo deficiente, os reflexos na saúde e no bem- estar da
população podem ser desastrosos, especialmente em função das doenças de veiculação hídrica,
as quais são classificadas pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA como Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado
(FUNASA, 2010). De acordo com o Instituto Trata
Brasil (2015), de todo o esgoto gerado no país,
apenas 38% recebe algum tipo de tratamento, ou seja, todo o montante excedente a esse
184

percentual é lançado in natura nos mananciais.
Desse modo, posteriormente se tem a captação
dessa mesma água para abastecimento público, onde nem sempre o tratamento é condizente
com o que é estabelecido na Portaria 2.914 de
2011, podendo assim, trazer sérios riscos à saúde
pública (BRASIL, 2011). Investimentos direcionados para a efetivação do sistema de esgotamento sanitário são,
na maioria das vezes, vistos pelo poder político
como algo não vantajoso por não ganhar grande repercussão e/ou visibilidade na sociedade.
No entanto, se esse receber a devida atenção de
modo que ele funcione adequadamente, o sistema terá grandes benefícios, desde a economia
financeira na área da saúde até o bem-estar, físico e psicológico, populacional (FOLLADOR et al.,
2015). Nessa perspectiva, a Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA traz que a cada real investido em saneamento, tem-se uma economia de
nove reais na saúde (FUNASA, 2017). Além dessa
economia, tem-se que uma população saudável
produzirá bem mais e gerará lucros expressivos
em vários outros aspectos.
Nesse contexto, objetivou-se analisar como a
população do bairro Senhor do Bonfim percebe
os impactos que a falta do esgotamento sanitário propiciam ao ambiente e à saúde humana,
sendo necessária também uma avaliação para
saber, de fato, qual era a destinação dos efluentes gerados nas residências visitadas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo possui caráter quali-quantitativo, sendo realizado no município de Xique-Xique, Bahia (Fig. 1), o qual está localizado na região
do médio São Francisco e conta com um quantitativo de 45.536 habitantes, bem como uma extensão territorial estimada em 5.079,662 km²
(IBGE, 2010).
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Figura 1- Localização do bairro Senhor do Bonfim, Xique-Xique/BA.

A pesquisa foi desenvolvida no período de maio a
julho de 2018, vislumbrando avaliar a percepção
dos residentes do bairro Senhor do Bonfim no que
se refere à importância do esgotamento sanitário,
além de analisar a percepção dos mesmos, relativo aos agravantes da inexistência/deficiência
desse sistema. Para a coleta dos dados foi adotado o método de amostragem probabilística do
tipo casual simples, o qual consiste em um sorteio,
onde todas as residências localizadas na área de
estudo têm possibilidades iguais de serem escolhidas. Por meio de visita à Secretaria de Saúde
Municipal, obtiveram-se informações acerca do
total de domicílios e quarteirões do bairro, 1.300
e 50, respectivamente, e por meio de documentos
fornecidos pelos agentes de combate a endemias
foi possível obter o total de casas por quarteirão.
Guimarães (2012) relata que a amostragem probabilística garante uma maior representatividade
da população, sendo que o acaso é o único responsável por possíveis discordâncias entre a população e a amostra e, portanto, os dados obtidos
são confiáveis e condizentes com a situação da
população estudada.
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Dessa maneira, foi determinada uma amostra de
10% do total de famílias do bairro, originando um
universo de estudo de 130 representantes familiares. Para uma pesquisa mais homogênea, foi
definida a distribuição desse quantitativo em 10%
dos quarteirões, o equivalente a cinco quadras.
Inicialmente foram sorteados os cinco quarteirões
para constituir o universo estudado e, em seguida, considerando a divisão dos 10% das residências pela quantidade de quarteirões sorteados,
obteve-se um quantitativo de 26 residências por
quarteirão. A partir de então os domicílios de cada
um foram enumerados no sentido anti-horário e
foram sorteados os 26 que fariam parte da pesquisa. Em caso de ausência de um representante
familiar que pudesse responder aos questionamentos, foi visitada a residência seguinte. Como
forma de coleta dos dados, foi utilizada a aplicação de formulários semi-estruturados, contendo
nove perguntas relacionadas ao esgotamento
sanitário. Os autores fizeram os questionamentos aos entrevistados e anotaram, em campo, as
respostas, considerando todos os relatos/diálogos
com os moradores.
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Ademais, foram realizadas entrevistas também
com os secretários municipais de saúde, educação, meio ambiente, bem como com o diretor do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de
Xique-Xique/BA, utilizando o mesmo método de
coleta de dados das entrevistas com a população,
onde foram feitas perguntas aos mesmos, relativas ao que está sendo realizado no município, por
cada setor competente, para garantir os direitos
de acesso da sociedade ao saneamento básico
de forma integral e a informação, além de coletar
dados de incidência de patologias vinculadas a
ausência/insuficiência do saneamento básico em
2018 e de janeiro a abril de 2019.
Após as etapas relatadas, os dados foram analisados, tabulados no Microsoft Word (2010),
posteriormente expressos por meio de representação gráfica por meio do Microsoft Excel

(2010), aliado à estatística descritiva para melhor compreensão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho contou com informações fornecidas
por 71% de mulheres e 29% de homens, e a idade média dos mesmos ficou em 41 anos. Em se
tratando da renda familiar dessas pessoas 53%
possuem menos de um salário mínimo, 37% um
salário, 8% pouco mais de um salário e apenas 2%
acima de dois salários mínimos. Quanto ao nível
de instrução escolar, obteve-se um elevado índice
de pessoas com o ensino fundamental incompleto
(43%), bem como um baixo percentual de graduados (2%), obtendo ainda 21% com ensino médio
completo, 14% ensino médio incompleto, 8% ensino fundamental completo, 1% superior incompleto e 11% eram analfabetos (as) (Fig. 2).

Figura 2 - Nível de escolaridade dos moradores do bairro Senhor do Bonfim, Xique- Xique/BA.

Nesse âmbito, quando foram questionados
quanto ao conceito de sistema de esgotamento
sanitário, notou-se grande dificuldade entre os
moradores para conseguir argumentar a respeito: 41% proferiram ser a canalização do esgoto
para ser lançado longe das pessoas, 30% relataram se tratar de uma estrutura física de captação, drenagem e tratamento dos esgotos, 13%
acreditam ser a canalização dos esgotos para ser
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lançado nos corpos hídricos e 16% não souberam responder. Quanto à destinação dos efluentes gerados nas residências visitadas, foi possível
inferir que 65% ainda fazem uso da fossa negra,
20% utilizam a fossa séptica, 5% usam a fossa
negra e a rua como destino dos seus esgotos, 4%
dizem haver e fazer uso da rede geral de esgoto,
2% fossa séptica e rua, 2% fossa séptica e negra
e 2% fossa séptica e rede de esgoto (Fig. 3).
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 182-194 | Abr a Jun, 2022

Percepção dos moradores do bairro Senhor do Bonfim na cidade de Xique-Xique / BA acerca do esgotamento sanitário

Figura 3 - Destinação dos efluentes dos moradores do bairro Senhor do Bonfim, Xique-Xique/BA.

Questionou-se também a essas pessoas se o esgotamento sanitário contribui de alguma maneira para uma melhor saúde da população, obtendo 94% de respostas afirmativas, 4% negativas
e 2% alegaram não saber. Para tanto, buscou-se
analisar a percepção das mesmas quanto aos
malefícios do esgoto a céu aberto para a salubridade ambiental e, portanto, para a saúde das
pessoas, sendo que 97% delas disseram haver
tais prejuízos e 3% acreditam que não. Do quantitativo que acredita que tal situação propicia
prejuízos à população, 50% fazem referência à
proliferação de patologias, 23% mencionam a
proliferação de doença, incômodo visual e mau
cheiro, 19% relatam apenas o incômodo com o
mau cheiro dos efluentes e 8% dizem não saber.
Entretanto, quando se questionou se o esgoto
a céu aberto poderia propiciar a propagação de
vetores de enfermidades, 97% afirmaram confiantes que sim, 1% não e 2% proferiram não
ter conhecimento. Nesse sentido, foi perguntado aos entrevistados se já haviam notado a presença constante de ratos, baratas, mosquitos ou
outros vetores em suas residências ou no bairro
e um percentual de 97% confirmaram o questionamento e apenas 3% negaram.
Dessa forma, 98% defenderam que se o esgoto fosse coletado e tratado adequadamente
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a população teria grandes benefícios na saúde e bem-estar e somente 2% acham que não
haveria nenhum melhoramento. Quanto às
justificativas para tal posicionamento, 82%
enfatizaram que minimizaria a propagação de
patologias, 3% relataram que sanaria os incômodos, 2% mencionaram a diminuição das doenças e contaminação dos recursos hídricos,
1% fez inferência exclusivamente à minimização da poluição dos corpos d’água e 11% não
souberam responder. Esses expuseram, ainda,
que os despejos dos efluentes nos rios podem
trazer sérios problemas à saúde humana (98%).
Quando questionados se essa prática poderia
propiciar a contaminação hídrica e/ou do solo,
97% responderam que sim, 1% não e 2% que
não sabiam. Contudo, quando indagados acerca das suas justificativas quanto à resposta
anterior 27% expuseram que a referida prática
ocasiona a contaminação da água bem como
da ictiofauna, 52% fizeram menção aos malefícios para a população que, posteriormente,
faz uso dessa água, somente 2% mencionaram
os prejuízos relativos à vegetação, 1% relacionou a poluição hídrica e a contaminação do
solo, 1% falou acerca da eutrofização da água
e contaminação do lençol freático e 17% disseram não saber.
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Nesse sentido, e considerando que o sistema de
esgotamento sanitário abrange a captação dos
efluentes, tratamento e disposição final adequada dos mesmos, Paiva e Souza (2018) frisam a
importância desse para, dentre outros aspectos,
um gerenciamento coeso dos recursos hídricos,
desenvolvimento urbano e rural, além de prevenir uma série de doenças.
Os dados aqui expostos demonstram a ausência/insuficiência de conhecimento por parte do
público estudado, visto que o mesmo, majoritariamente, desconhece até mesmo o conceito de
“sistema de esgotamento sanitário”. Por meio
dos relatos foi possível notar a preocupação das
pessoas em que seus efluentes fossem, apenas,
lançados em um local distante das mesmas e que
esse melhora a qualidade de vida das pessoas.
Contudo, uma parcela dos moradores mencionou se tratar do despejo dos esgotos no rio, e em
um posterior questionamento, afirmou que tal
ato propicia malefícios para a população e ictiofauna; alguns ainda fazem menção à eutrofização aquática, e poucos ao solo. Assim, torna-se
evidente a contradição, bem como ausência de
informações acerca da temática.
Quanto ao assunto da destinação dos esgotos
dos domicílios, além dos dados já expostos, o
diálogo com os moradores foi fundamental para
uma melhor compreensão da situação caótica
do bairro Senhor do Bonfim. É notório o elevado número de famílias que ainda fazem uso das
fossas negras e da própria rua para escoar seus
resíduos líquidos. Tal situação remete a um cenário de vulnerabilidade socioeconômica que, de
acordo com Pedroso e Motta (2010), é constituída por um conjunto de fatores que vão além do
individual, abrangendo as condições de risco e
escassez financeira da coletividade que propicia
a suscetibilidade desses a possíveis patologias
e ouros agravos. Quando foi inquirido a um dos
entrevistados sobre qual era a destinação dada
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aos resíduos líquidos da residência, foi respondido: “agora tô usano a fossaseca, mais vô ter que
jogar pra rua, a fossa não vai suportar”, sendo
que fossa seca é o termo usado no bairro para
se referir à fossa negra. Dessa maneira, não é difícil inferir que a problemática em questão está
diretamente relacionada com a vulnerabilidade
socioeconômica dessas pessoas atrelada à falta de informação acerca dos prejuízos inerentes
ao descarte inadequado desses resíduos. Melo
(2007) diz ainda que o nível de desenvolvimento de um grupo de pessoas pode ser identificado
pela maneira que esse trata os recursos hídricos
e o seu lixo.
Ademais, ainda que uma pequena parcela, algumas pessoas fizeram menção ao sistema de
esgotamento sanitário como algo que não traria
melhorias para a população. E, mesmo aludindo
que esse fluido a céu aberto ocasionaria malefícios, como a disseminação de enfermidades, as
mesmas não conseguiam argumentar de forma
plausível para defender seu ponto de vista, sendo que algumas ainda frisaram o incômodo com
tal situação sem sequer mencionar a ocorrência
de patologias, quando um elevado percentual
de moradores falou a respeito da incidência frequente de vetores no bairro. Nesse sentido, ao
final de cada entrevista os autores fizeram esclarecimentos aos entrevistados e aos demais
que se encontravam presentes no que se refere
aos assuntos abordados nos questionamentos,
visando informá-los / sensibilizá-los quanto às
problemáticas ambientais e os reais riscos da insalubridade ambiental.
Nessa ótica, Teixeira et al. (2014) discorrem em
seus estudos acerca de dados relativos a um
quantitativo estimado em 12.068 mortes por
ano no Brasil, cujas razões puderam ser determinadas estando diretamente relacionadas com as
enfermidades oriundas da ausência/ineficiência
do saneamento básico (Quadro 1).
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Quadro 1 - Óbitos e suas causas vinculadas à deficiência do saneamento básico no Brasil.
Doenças
Dengue

Óbitos em 2001
42

Óbitos em 2003
69

Óbitos em 2005
48

Óbitos em 2007
332

Óbitos em 2009
375

Diarreias

5.863

5.927

5.482

4.989

4.584

Doença de Chagas

4.889

5.016

4.916

4.725

4.741

Doenças de pele

3

0

1

0

1

Esquistossomose

583

464

514

534

498

Febre amarela

7

7

1

5

13

Febres entéricas

9

11

4

8

8

Filariose

7

7

7

6

4

Helmintíases

95

88

93

72

69

Hepatite A

72

51

59

47

45

Leishmanioses

220

247

261

305

360

Leptospirose

388

341

337

391

329

Malária

142

103

122

93

85

Teníases

104

118

99

105

83

Tracoma

0

0

1

0

0

Total

12.424

12.449

11.945

11.612

11.195

Fonte: Adaptado, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/SUS), DATASUS (2011).

Nessa perspectiva, em 2017 o Nordeste possuía
apenas 9,1 m/ligação no que diz respeito à extensão da rede de esgoto por ligação dos prestadores
de serviços participantes do Sistema Nacional de
Informação sobre Saneamento - SNIS, e 8,9 m/liga-

ção relativo a rede de água (SNIS, 2019). Ademais,
os índices totais de atendimento com rede de água
e coleta de esgoto nessa mesma região correspondem a 73,3% e 26,9%, respectivamente, sendo superiores apenas aos da região Norte (Quadro 2).

Quadro 2 - Níveis de atendimento com água e esgoto das macrorregiões e Brasil.
Índice de atendimento com rede (%)
Macrorregião

Norte

Água
Total
57,5

Coleta de esgotos
Urbano
70,0

Total
10,2

Urbano
13,0

Índice de tratamento dos
esgotos (%)
Esgotos
Esgotos
Coletados/
gerados
tratados
Total
Total
22,6
84,6

Nordeste

73,3

88,8

26,9

34,8

34,7

80,8

Sudeste

91,3

95,9

78,6

83,2

50,4

67,3

Sul

89,7

98,4

43,9

50,6

44,9

93,3

Centro-Oeste

90,1

98,1

53,9

59,5

52,0

92,6

Brasil

83,5

93,0

52,4

60,2

46,0

73,7

Fonte: Adaptado, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (SNIS, 2019). Os dados aqui apresentados dialogam, fortemente, com a pesquisa
realizada por Bay e

Silva (2011), a qual possuiu o desígnio de
avaliar a percepção dos moradores do bairro
Liberdade de Parnamirim/RN sobre a implantação do sistema de esgotamento sanitário,
onde, por meio de entrevistas, tais pessoas foram questionadas acerca de uma possível nova
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realidade no bairro. O grau de instrução escolar da população pesquisada se deu da seguinte forma: 30% possuíam o ensino fundamental
incompleto, 33,34% ensino fundamental completo, 30% ensino médio completo e 6,66%
eram analfabetos. A renda familiar, majoritá189
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ria, desse público girava em torno de 2 a 3 salários mínimos. Quanto ao destino dos esgotos
das suas casas, 90% disseram utilizar a fossa
séptica como destinação, 18,52% fossa negra
ou sumidouro, 81,48% lançavam os efluentes em vias públicas, além de 10% relatarem
que não possuíam fossa em seu domicílio. Em
se tratando do termo “saneamento básico”, a
maioria demonstrou ter algum conhecimento a respeito, relacionando-o com a ausência
de fossas e a presença de esgoto a céu aberto, porém não conseguiram dar explicações
plausíveis. No tocante à função do sistema de
esgotamento sanitário, 80% das pessoas afirmaram que serviria para melhorar a higiene,
minimizar os alagamentos e a proliferação de
vetores. Em complemento, os autores relataram a preocupação das pessoas no quesito
saúde, onde esses enxergavam a construção
do sistema como uma melhoria na qualidade
de vida da população. Contudo, os autores expõem ainda a pouca informação por parte dos
moradores quanto aos assuntos que os circundam diariamente, assim como o desinteresse
de uma parcela desses no que remete tanto às
questões ambientais como às demais formas
de interferência da implantação do sistema
mencionado.
Com base no exposto, nota-se que em ambos
os trabalhos se faz presente a falta/insuficiência de informação, causando uma série de privações àqueles que fazem parte desse cenário,
já que sem informação não há possibilidade de
conhecer nem cobrar pelos seus direitos. Logo,
Silva (2013) enfatiza a importância do estudo da
percepção das pessoasrelativas ao referido assunto, para então articular possíveis atividades
alternativas com essas a fim de buscar sensibilizá-las/informá-las quanto aos riscos aos quais
estão expostas com o exercício do descarte inadequado dos esgotos, além de contribuírem
para degradar a salubridade ambiental.
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3.1 Entrevistas com os setores
públicos municipais
Foi questionado aos representantes da Secretaria de Saúde o que vem sendo feito no município
de Xique-Xique no tocante ao saneamento básico que, de alguma forma, possui o envolvimento
da referida secretaria. Os mesmos responderam
que, em se tratando do tratamento da água, é realizada a distribuição de hipoclorito para as comunidades rurais visando a obter uma água de
melhor qualidade para essas pessoas, que muitas vezes consomem a mesma diretamente do
corpo hídrico, sem qualquer tratamento. Quanto
à coleta e disposição final dos resíduos sólidos,
tais representantes asseguraram que os resíduos
oriundos do hospital da cidade e dos postos de
saúde são coletados por uma empresa especializada, que dá a destinação final. Porém, disseram
não haver qualquer colaboração nas vertentes
de esgotamento sanitário e drenagem de águas
pluviais, demonstrando um baixo nível de conhecimento acerca desses eixos do saneamento.
Nesse sentido, foi perguntado ainda se o setor
público municipal realizava alguma ação visando a informar a população sobre a importância
do saneamento básico, bem como dos riscos de
práticas degradantes como lançar resíduos em
locais inadequados (rua, corpos hídricos, etc.),
acumular resíduos sólidos nos quintais, entre
outras. Assim, os responsáveis legais enfatizaram que há um programa, Educação Permanente, que visa a informar a população sobre a melhor forma de armazenar água e outras práticas
para evitar a proliferação do mosquito Aedes
aegypti, orientações que são passadas nos postos de saúde e nos domicílios pelos agentes de
combate a endemias. Todavia, esses disseram
ainda que existe uma resistência significativa
por parte dos moradores em adotar as orientações recebidas, e que nem mesmo a lavagem
dos recipientes de armazenamento de água é
realizada adequadamente, maximizando os ris-
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cos de uma posterior eclosão dos ovos do mosquito, uma vez que os mesmos podem permanecer fixados em um dado recipiente por quase
um ano em estado de “dormência” e, recebendo umidade propícia, novamente dá-se início à
eclosão desses (NATAL, 2002).
Considerando os mesmos questionamentos anteriores, o secretário de meio ambiente reconheceu a grande deficiência do atual sistema de
abastecimento público de água como um todo,
reforçando que o sistema foi construído para
atender a 17.000 pessoas e atualmente atende a 36.000 e, portanto, não consegue suprir as
demandas com eficiência. Nessa linha de raciocínio, o mesmo relatou que o município possui
o Plano Municipal de Saneamento Básico para
recomeçar todo o sistema, com projeção da Estação de Tratamento de Água - ETA, sendo que já
possui o recurso para tal finalidade e tal processo
encontra-se em fase de licitação.
No tocante ao sistema de drenagem de águas
pluviais, o secretário mencionou que esse foi
construído em parte da cidade, sendo que a empresa responsável pelo serviço não concluiu o
trabalho por questões financeiras e, posteriormente, o gestor municipal autorizou a ligação de
aguas cinzas residenciais na referida rede, porém, muitos fizeram também a ligação de águas
negras, as quais vêm sendo lançadas no rio. De
acordo com o secretário, atualmente o município não possui recursos para custear a construção adequada do sistema de esgotamento, que
possui custos elevados. Nota-se que a situação
precária do município foi intensificada por uma
negligência política e que, até o momento, não
houve nenhuma providência para reverter/minimizar tal situação.
Desse modo, quando questionado acerca da
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no
município, foi relatado que, apesar da situação
precária em que a cidade se encontra, seria inRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 182-194 | Abr a Jun, 2022

viável buscar parcerias com as cidades vizinhas
na tentativa de resolver tal situação em função
da distância e os danos relacionado à locomoção dos resíduos, por isso Xique-Xique não faz
parte do consórcio para destinar seus resíduos ao aterro de Irecê, sendo este o aterro mais
próximo, situado a 110 km. O secretário disse
ainda que recebeu um projeto da Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba - CODEVASF acerca de uma unidade de triagem de resíduos sólidos, onde seria
efetivada a coleta seletiva em parceria com os
catadores, por meio de uma associação, visando
a minimizar o quantitativo de lixo descartado e
os danos relacionados; entretanto, não houve
verba para a implementação.
Houve ainda a proposta para a implementação
de uma usina de produção de gás e biometano
na cidade, porém para a viabilidade do funcionamento de tal empreendimento o município precisaria dispor de um quantitativo de lixo bem acima do que é produzido em Xique- Xique. Dessa
forma, o consórcio entre os municípios vizinhos
seria uma alternativa; no entanto, mais uma vez
o impasse estava na distância entre os municípios e a adesão dos demais gestores dos outros
municípios. Vale enfatizar que essa empresa iria
produzir energia e fornecer um percentual para a
iluminação pública com valores amenos, beneficiando o município.
O secretário informou também que, segundo
estudos realizados por geólogo e demais pesquisadores da Universidade Federal da Bahia UFBA, o atual lixão encontra-se sobre uma plataforma de rocha que impede a contaminação
dos lençóis freáticos, sendo que essa mesma
equipe possui uma proposta, a ser apresentada,
sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos
do município em questão.
Entretanto, quando foi perguntado se há alguma ação da secretaria do meio ambiente visan191
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do a informar a população quanto à importância do saneamento básico, os riscos de práticas
degradantes, entre outros, foi respondido que a
única prática realizada são orientações nas comunidades rurais sobre a prevenção de queimadas e a preservação do meio ambiente durante
as visitações.
Em se tratando do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE de Xique-Xique/BA, o responsável
da autarquia admitiu a situação precária em que
se encontram os equipamentos da ETA, mas disse desenvolver serviços rotineiros de limpeza dos
mesmos, incluindo a lavagem dos filtros nos três
turnos diários, dos floculadores e decantadores
mensalmente, além da troca dos tubos de amianto por PVC quando os mesmos são deteriorados
e requerem substituição. Segundo esse mesmo
responsável, o SAAE não desempenha qualquer
atividade nos eixos de esgotamento sanitário e
drenagem de águas pluviais. Tais informações
expõem uma contradição quanto às práticas de
serviço executadas na ETA e a realidade da cidade em questão, sendo que, levando em consideração a estrutura da ETA, não seriam possíveis
lavagens tão frequentes dos filtros mantendo-se
a continuidade do abastecimento.
Ademais, a diretoria do SAAE mencionou ainda
que há a intenção de ampliação da ETA, visando a sua modernização, a mudança do ponto de
captação de água para o Rio São Francisco, bem
como a contratação de profissionais, sendo que
foi elaborado um projeto para tal finalidade, o
qual será executado em duas etapas, mas que
aguarda a aprovação da Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA. No tocante à realização das
análises microbiológicas, foi relatado que essas
são feitas pelo SAAE duas vezes por semana na
saída da ETA e mensalmente são coletadas várias
amostras em diferentes pontos da cidade pela
Vigilância Sanitária e analisadas em Salvador/Ba
no laboratório LACEN.
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Quanto ao envolvimento do SAAE com a parte
de sensibilização e informação da população, foi
relatado que não existe nenhuma participação
desse setor em projetos/atividades que visam a
informar/sensibilizar a população quanto à importância do saneamento básico e os riscos atrelados aos maus hábitos que degradam o ambiente. Para além disso, foi enfatizado pelo diretor da
SAAE que saneamento básico não é de competência do SAAE, Governo Municipal ou Estadual, mas do Governo Federal. Tal afirmação deixa
clara a ausência/insuficiência de conhecimento
desse representante acerca das competências
de cada esfera política em se tratando do saneamento básico, haja vista que a Constituição Federal Brasileira de 1988, bem como a Lei 11.445
de 2007, esclarecem que é de responsabilidade dos gestores municipais a titularidade, bem
como fiscalizar e regular os serviços relacionados com o saneamento básico, sendo que esses
podem prestar tais serviços de maneira direta ou
terceirizá-los para empresas de saneamento básico estaduais e/ou privadas.
Vale salientar que os autores tentaram realizar a
entrevista com o secretário de educação ou mesmo outro responsável do setor, sem êxito.

4 CONCLUSÕES
A atual situação do bairro Senhor do Bonfim
figura um cenário de desinformação e, consequentemente, um caos em termos de salubridade ambiental, onde a população residente do
mesmo, efetua práticas diárias que põem em risco a segurança e o bem-estar da mesma. Nesse
âmbito, é possível inferir que tal situação pode
estar atrelada ao baixo nível de escolaridade da
população, o que leva as pessoas a desconhecer
seus direitos e a exercer sua cidadania de forma correta, escolhendo gestores que pautam
nos seus planos de governo o saneamento e as
questões ambientais, bem como a fiscalização
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e a cobrança na efetividade de implementação
de obras públicas voltadas para o saneamento.
Ademais, a vulnerabilidade socioeconômica se
mostra extremamente presente na área de estudo, demonstrando a necessidade do envolvimento do poder municipal para a execução de
atividades que visem a levar informações imprescindíveis para o convívio de qualquer cidadão com espírito crítico e participativo, visando
informá-los/sensibilizá-los quanto à importância da responsabilidade social nos seus hábitos
diários para assegurar a salubridade ambiental,
além de investir em mais programas sociais e que
estimulem a permanência das crianças e adolescentes nas escolas, na tentativa de minimizar a
vulnerabilidade socioeconômica dessas pessoas.
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Resumo
Os eventos recorrentes de seca no Ceará, aliados à vulnerabilidade da população e das cadeias produtivas,
revelam a importância de desenvolver estudos que possam prognosticar e mitigar os danos ocasionados pela
escassez hídrica. Diante dessa perspectiva, o presente artigo versa sobre a avaliação da vulnerabilidade do
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Tal estudo foi baseado
no modelo PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta) com o objetivo de identificar os impactos do sistema e
desenvolver respostas para combater a escassez hídrica. A análise desenvolvida propiciou a identificação, o
diagnóstico e a elaboração de estratégias para cada problemática apurada. Assim, os resultados obtidos funcionam como instrumentos essenciais para o desenvolvimento de planos de mitigação de seca. Dentre esses
resultados, tem-se como resposta as secas: a criação de um fundo financeiro, de mecanismos de compensação financeira e gestão de conflitos, além da implementação de um sistema de gestão de secas.
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Secas. Planejamento.
Abstract
The recurrent drought events in Ceará and the vulnerability of the population and the production chains reveal the importance of developing studies that can predict and mitigate the damages caused by water scarcity.
From this perspective, this article is about the vulnerability analysis of the Water Supply System (SAA) of the
Metropolitan Region of Fortaleza (RMF). This study was based on the PEIR (Pressure-State-Impact-Response)
methodology, with the objective of identifying the impacts of the system and developing responses to combat
water scarcity. The analysis developed allows the identification, diagnosis and elaboration of strategies for each
problem. Finally, the results obtained serve as essential tools for the development of drought mitigation plans.
Among these results we have as answers to the droughts: the creation of a financial fund, mechanisms of financial compensation and conflict management, implementation of a drought management system.
Keywords: Vulnerability. Drought. Planning.
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1 INTRODUÇÃO
A seca é um fenômeno natural caracterizado
pela escassez parcial ou total dos recursos hídricos disponíveis em uma região (CUNHA, 2008).
Em diversas conjunturas globais, a presença de
tal anomalia ressaltou a vulnerabilidade do ecossistema frente aos riscos climáticos e evidenciou
a premência por melhorar as estratégias de previsão de riscos e impactos, para então elaborar
planos de mitigação e resposta às secas (WILHITE e GLANTZ, 1987).
A severidade da seca tem aumentado cada vez
mais em países como África, Austrália, Brasil, Estados Unidos e Portugal, alertando para a falta
de uma política pública mais eficaz na mitigação
deste evento (WILHITE; BOTTERILL; MONNIK,
2005; GUTIÉRREZ et al., 2014).
No Brasil, podemos citar as secas de 2013-2015
no estado de São Paulo e de 2011-2018 no semiárido Nordestino que resultaram no desenvolvimento de diversas estratégias e/ou ações de
mitigação como o programa de ônus e bônus implementado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para gerenciar a demanda hídrica (SOUZA e FOUTO, 2019).
Contudo, as políticas públicas não devem se restringir apenas ao desenvolvimento de estratégias
e/ou ações, mas resultar da elaboração de planos
de preparação para as secas que envolvam monitoramento, previsão, avaliação de vulnerabilidades, prevenção e assistência na resposta aos
impactos da seca.
Gilbert Fowler White, considerado o principal geógrafo ambiental do século XX, desenvolveu, na
década de 1940, pesquisas associadas à vulnerabilidade, ao risco e à capacidade de resposta
quando publicou um livro sobre a adaptação humana frente às inundações (WHITE, 1945). Desde então, as temáticas sobre a análise de vulnerabilidade tornaram-se ainda mais pertinentes
no âmbito da climatologia.
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A avaliação da vulnerabilidade depende da identificação de impactos e de respostas e subsidia
a elaboração de medidas e ações para lidar com
a seca dentro da abordagem da gestão proativa,
além de contribuir para a orientação dos tomadores de decisões por meio da geração de auxílios teóricos ou conceituais.
Diante desse contexto, diversos modelos foram
desenvolvidos com o intuito de averiguar e detalhar as condições de susceptibilidade e a possibilidade de resposta dos sistemas hídricos frente a
situações de risco. Dentre eles, destaca-se o modelo PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta),
objeto do presente estudo, que proporciona uma
análise integrada dos fatores que geram mudanças ou que contribuem para a permanência da
condição do sistema. Em suma, existem elementos propulsores de mutações que geram pressões
no sistema; tais fatores contribuem para mudar o
estado do ambiente, isto é, gerar eventos como
secas ou inundações. Consequentemente, as
alterações provocam impactos estruturais e sociais, como a redução da disponibilidade de água
potável; por fim, o modelo sugere que sejam aplicadas respostas à situação do sistema, ou seja,
que ações sejam realizadas para mitigar os danos
causados (Hoekstra, Buurman e Ginkel, 2018).
Em meio aos impactos negativos advindos da
seca, o PEIR pode ser amplamente utilizado para
estimar o grau de risco de escassez, prever as condições provenientes de uma crise hídrica e estabelecer estratégias que amenizem os seus efeitos
a fim de evitar prejuízos de maiores dimensões.
Alves (2013) realizou uma análise dos efeitos
da seca no semiárido paraibano baseada na estrutura PEIR. Tal pesquisa identificou alguns
elementos que convergem com os indicadores
apresentados na matriz PEIR. Dentre eles, destacam-se: a escassez hídrica, pontuada como
fator de pressão; a redução do volume de água
nos reservatórios caracterizando o estado do sisRevista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 195-207 | Abr a Jun, 2022
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tema; o aumento dos custos operacionais e o desenvolvimento de doenças de veiculação hídrica,
elencados como prováveis impactos; e a adoção
do uso de novos mananciais como resposta às
falhas do sistema.

3 VULNERABILIDADE ÀS SECAS

Fernandez et. al, 2014, por sua vez, apontam que
a abordagem PER é predominante nas políticas
ambientais europeias e silencia conflitos ambientais e políticos. O modelo atua, principalmente, no planejamento do uso da água.

ou situação danosa (ALMEIDA, 2010).

Além disso, a ocorrência de eventos climáticos
extremos em todo o mundo colaborou para o
crescimento do número de pesquisas relacionadas com a vulnerabilidade às mudanças climáticas (Reis et al., 2020). Entretanto, a América
Latina não acompanhou tal desenvolvimento
científico e ainda não alcançou um nível expressivo de trabalhos sobre vulnerabilidade às mudanças climáticas e seus aspectos sociais; o
Brasil, por exemplo, está inserido nesse cenário
(Wang et al., 2014).

tualidade. Para Crichton (1999), o risco é uma

Vale ressaltar que os sistemas de abastecimento
urbanos que estão sob pressão das secas são heterogêneos em suas configurações naturais, geográficas e sociais, e também sob o aspecto da
complexidade da infraestrutura física instalada,
da capacidade técnica disponível e do modelo
institucional adotado. Esse conjunto de fatores
heterogêneos exige uma flexibilidade metodológica e adaptativa para a produção dos conteúdos
necessários ao planejamento às secas.

De modo geral, o conceito de vulnerabilidade
está associado ao grau de sensibilidade característica frente às condições adversas, isto é, aponta a suscetibilidade à falha diante de um evento

Marandola Jr. e Hogan (2005) defendem que o
conceito de vulnerabilidade e a concepção de
risco são indissociáveis; para eles, a vulnerabilidade está em função do risco de alguma evenprobabilidade de dano decorrente da combinação de três fatores: o perigo, a vulnerabilidade e
a exposição. Este último é analisado a partir das
condições gerais em que o objeto em estudo está
submetido, como a localidade, o ecossistema,
a bacia hidrográfica e a comunidade. Tais fatores são ponderados e vinculados à capacidade
de resposta aos impactos derivados de eventuais perdas, danos ou desastres (BROOKS, 2003;
VEYRET, 2007).
Embora as conjunturas em análise estejam diante
de condições de risco, vulnerabilidade e exposição
desfavoráveis, há ainda um fator que os confronta e pode agir de maneira positiva: a capacidade
adaptativa. Adger et al. (2009) enumeram quatro
condições limitantes para a capacidade de resposta e adaptação aos eventos climáticos:
1) A questão ética, uma vez que aquilo que o corpo social julga como situação grave ou admissível para as medidas de adaptação depende dos

2 OBJETIVOS
Diante do contexto apresentado, o presente estudo tem por objetivo aplicar o modelo PEIR para
identificar os impactos e respostas às secas do
sistema de abastecimento de água de Fortaleza
no intuito de gerar informações úteis para a avaliação das vulnerabilidades e para o desenvolvimento de planos de preparação às secas.
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 195-207 | Abr a Jun, 2022

interesses, prioridades e valores de cada região;
2) A ausência ou desvalorização das previsões
climáticas, propulsores consideráveis frente à
demora na adaptação;
3) A percepção de riscos, visto que a sociedade
dificilmente considera o risco como suficiente
para se mobilizar de forma imediata.
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4) A depreciação de questões culturais em meio
à crise, associada às técnicas e escolhas empregadas para a redução do risco.
Assim, a vulnerabilidade à seca pode ser vista como função do grau de exposição e da capacidade de resposta. Para tanto, é necessário
implementar estratégias de gerenciamento de
seca nas regiões suscetíveis aos danos. De acordo com Thomas et al. (2016), a vulnerabilidade
varia com as condições temporais e espaciais.
Consequentemente, no que tange às condições
de escassez hídrica, a vulnerabilidade do sistema
de abastecimento depende do risco climático e
das necessidades do ecossistema local.
Observou-se na literatura científica que a avaliação da vulnerabilidade hídrica tem sido realizada
por meio da aplicação de alguns modelos, como o
RRV (Reliability, Resilience and Vulnerability), o PER
(Pressão-Estado-Resposta) e o PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta), o qual é uma ramificação do PER. O método do RVV foi introduzido no
âmbito dos recursos hídricos para a análise de
sistemas de reservatórios por Hashimoto et al.
(1982). Esse método é utilizado para descrever e
relacionar os quesitos de confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade da água.
O RRV foi aplicado por Zhang et al. (2017) para
analisar sistemas de abastecimento de água utilizando análises gráficas multiobjetivas, enquanto
Lu et al. (2019) aplicaram o mesmo método para
avaliar a segurança da água subterrânea no desenvolvimento de gás de xisto. De acordo com a
estrutura PER, ações antrópicas geram pressões
no meio ambiente, e essas intervenções modificam, de maneira temporal e espacial, o estado
dos recursos naturais. Em contrapartida, a sociedade pode responder a essas transformações por
meio de ações que gerenciem e controlem seus
efeitos (Souza; Silva, 2014).
O modelo PER também pode ser utilizado no desenvolvimento de estudos relacionados à segu198

rança hídrica. Li et al. (2019), por exemplo, desenvolveram um método de avaliação baseado
no modelo PER (Pressão-Estado-Resposta) para
analisar o desenvolvimento sustentável do ambiente hídrico da China Central.
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi uma das pioneiras a
desenvolver um modelo de análise do estado do
meio ambiente, utilizando indicadores ambientais (OECD, 1993). Esse modelo foi denominado Pressão-Estado-Resposta (OECD, 1993 apud
FAO, 1997) e, a partir dele, diversas variações de
modelos de avaliação surgiram, conforme pode
ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 - Publicações de referências dos modelos
relacionados ao PER.
Modelo
Pressão-EstadoResposta (PER)
Pressão-EstadoImpacto-Resposta
(PEIR)
Força Motriz-EstadoResposta (FER)
Modelo Força MotrizPressão-EstadoImpacto-Resposta
(FPEIR)
Modelo Forças
Motrizes-PressãoEstado-ExposiçãoEfeitos-Ações
(DPSEEA)

Publicação de referência
ORGANIZATION FOR ECONOMIC
COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)
Core set of indicators for environmental
performance reviews. Environmental
Monographs, OCDE, v. 93, n. 179, 1993.
UNEP World Environment Outlook:
Brainstorming Session. ENEP/EAMR. Nairobi:
p. 18, 1994.
UNCSD. Indicators of Sustainable
Development—Framework and
Methodologies. United Nations: New York, NY,
USA, 1996.
EEA. Environmental Indicators: Typology
and Overview. Technical report n. 25. EEA,
Copenhagen, 1999.
WHO. Linkage Methods for Environment and
Health Analysis. General Guidelines; WHO/
EHG/95.26; Geneva, Switzerland, 1996.

O PNUMA incluiu o indicador impacto no modelo PER, que passou a ser chamado de PEIR (UNEP,
1994 Apud FAO, 1997). Ele tem aplicado o modelo PEIR no “Global Environment Outlook”,
projeto que busca desenvolver e aplicar análises integradas dos impactos provenientes das
ações humanas.
De acordo com PNUMA (2002, p.9),
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 195-207 | Abr a Jun, 2022
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“A interferência antrópica no meio ambiente
afeta o estado de seus componentes e gera
uma resposta, imediata ou não, na sua qualidade. Como todo sistema complexo, o impacto
da alteração de um componente fomenta mudanças de acordo com a pressão que foi exercida sobre ele. Essas interações de causa e efeito podem ser melhor vislumbradas quando se
consegue ordenar os estados dos componentes ambientais ligando-os com os respectivos
fatores de pressão.”

PUBLICAÇÕES

A Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (UNCSD) modificou o modelo PSR e chamou-o de Força motriz-estado-resposta, a partir do qual foi possível determinar um
rol de indicadores divididos conforme a Agenda 21 em quatro grupos: sociais, ambientais,
econômicos e institucionais. (UNCSD, 1996.).
Em estudos posteriores, por meio de agências
como a Agência Ambiental Europeia e o Serviço de Estatística da União Europeia (EUROSTAT),
a União Europeia (UE) surge a estrutura Força

100
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Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta
(FPEIR), que fornece um mecanismo geral para
analisar problemas ambientais (EEA, 1999).
Na mesma década, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou uma abordagem para incluir os
impactos das macros forças motrizes e pressões
sobre a saúde e o meio ambiente (WHO, 1996). O
modelo foi chamado de Força motriz-Pressão-Estado-Exposição-Efeito-Ação (DPSEEA).
Um levantamento bibliométrico no banco de
dados Scopus apontou 649 resultados perante
a pesquisa inicial que continha os termos “pressure-state-impact-response” e “PSIR” nos campos “título”, “resumo” ou “palavras-chave”. Em
seguida, aplicou-se um filtro para enquadrar
a amostra nos últimos dez anos de publicação
(2011 - 2020), o que resultou em 511 documentos. Assim, constatou-se a prevalência de pesquisas relacionadas com o PEIR, bem como observou-se o aumento anual de publicações nessa
área (Gráfico 1).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ANO

Gráfico 1 – Quantidade de documentos publicados por ano relacionados com o modelo PEIR.
Fonte: Scopus

Anandhi e Kannan (2018), por exemplo, aplicaram o modelo PEIR combinado com o modelo do
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) para quantificar a vulnerabilidade dos recursos hídricos. Ginkel et al. (2018) desenvolveram
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 195-207 | Abr a Jun, 2022

um painel com 56 indicadores sobre segurança
hídrica urbana a partir da estrutura PEIR. Felinto,
Ribeiro e Braga (2018) aplicaram o modelo FPEIR
para mensurar a sustentabilidade dos recursos
hídricos da cidade de João Pessoa - Paraíba.
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4 ÁREA DE APLICAÇÃO
O estudo foi desenvolvido para o Sistema de Abastecimento de Água de Fortaleza, capital do Estado
do Ceará, a qual está inserida na Região Nordeste do

Brasil (Fig. 1). Segundo estimativas do IBGE (2018),
Fortaleza possui, aproximadamente, 312,407km²
de área e 2.643.247 habitantes, o que equivale a
cerca de 31% da população do estado.

Figura 1 - Localização da capital do Ceará - Fortaleza.
Fonte: Autoral.

De acordo com Silva (2019), a oferta de água
bruta da capital cearense é composta por águas
locais e inter-regionais que formam o Sistema
Jaguaribe-Metropolitano. A oferta local é armazenada em cinco reservatórios que somam uma
capacidade de acumulação de 871hm³. São eles:
Gavião, Pacoti e Riachão, Pacajus e Aracoiaba.
Devido ao crescimento da demanda, esse sistema passou a receber águas provenientes da
Bacia do Jaguaribe, formando o Sistema Jaguaribe-Metropolitano.
As águas inter-regionais somam uma capacidade de acumulação de 10.241hm³, distribuídas

200

em três reservatórios: o Orós com 1.940hm³,
o Banabuiú com 1.601hm³ e o Castanhão com
6.700hm³. Ao descontar o volume de espera de
cheia do Castanhão, o volume útil desse sistema para os usos urbanos, irrigação e industrial
é 8.002hm³ e 56% dessa capacidade é oriunda
desse reservatório.
A água bruta é direcionada para o Sistema de
Abastecimento de Água (SAA), que realiza o
tratamento e a distribuição de água tratada na
cidade e compõe-se de estruturas de captação,
adução, tratamento de água, reservação, recalque e de rede de distribuição (Tabela 2).
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Tabela 2 - Elementos do SAA de Fortaleza
Sistema

Funcionamento
A captação é realizada por torre de tomada d'água
que recebe água do açude Gavião; posteriormente, a
Captação
água passa por uma galeria que atravessa a barragem
e segue por uma adutora até chegar às estações de
tratamento (ETA Gavião e ETA Oeste).
O tratamento é realizado por duas ETA’S: a Gavião
Estação de
e a Oeste. A primeira tem capacidade nominal de
Tratamento
tratamento de 5,4m³/s, a ETA Oeste possui uma vazão
de Água
variante entre 0,75-1,5m³/s.
Da ETA Gavião originam-se duas estações elevatórias
(Gavião Novo e Gavião Velho), a primeira tem um porte
Estações
maior e possui seis conjuntos motor-bomba instalados
Elevatórias
(motores de 2200CV), a segunda funciona com dois
de Água
conjuntos motor-bomba (motores de 2.000CV. Da ETA
Tratada
Oeste, origina-se a outra estação elevatória com vazão
máxima de 3,0m³/s.
O Reservatório Ancuri, com capacidade de 80.000m³
de água, é o principal centro de reservação do
Reservação
sistema integrado. Dele, originam-se as linhas do
macrossistema de distribuição de água que abastecem,
por gravidade, a maior parte de Fortaleza.
A rede de distribuição de Fortaleza tem,
Rede de
aproximadamente, 98,5% de índice de cobertura de
Distribuição
água e 4.667km de extensão.
Fonte: Prefeitura de Fortaleza (2014)

5 METODOLOGIA
Adotou-se o modelo PEIR para a identificação
dos impactos e respostas às secas no local de
estudo por meio de duas etapas: Brainstorming e
construção da matriz PEIR.
5.1 Brainstorming
A técnica de Brainstorming foi aplicada para 10
especialistas incluindo planejadores, gestores e
operadores do sistema de abastecimento de água,
em um workshop de um dia no intuito de identificar impactos históricos e existentes desse sistema. Para isso, realizaram-se as seguintes etapas:
1) Elaboração de uma lista de impactos com
base no Plano de Seca de Denver (DENVER WATER, 2014) e no Guia Espanhol de Elaboração de
Plano de Seca (GONZÁLEZ e MORCILLO, 2007)
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para orientar os participantes da sessão técnica
do Brainstorming;
2) Explicação da meta e do problema a ser discutido na sessão técnica;
3) Divisão dos participantes em grupos de trabalho e apresentação da lista de impactos previamente elaborada;
4) Determinação dos impactos existentes e possíveis de ocorrerem no Sistema de Abastecimento de Água de Fortaleza por meio de reflexão e
discussão nos grupos de trabalho;

5.2 Construção da matriz PEIR
Com base nas informações obtidas no workshop,
foi aplicado o método indutivo para a construção
da matriz PEIR. Esse método considera o conhecimento, baseado na experiência do especialista,
e permite que generalizações sejam derivadas de
observações de casos da realidade concreta e de
constatações particulares.
Na matriz, a Pressão é referente aos fatores que
podem alterar a situação do sistema; o Estado
indica condição do meio (Fig. 2); o Impacto atua
como indicador que mensura os efeitos dos desgastes ambientais sobre os seres vivos e o espaço; e a Resposta está associada às intervenções humanas em meio aos impactos (Hoekstra,
Buurman e Ginkel, 2018).
Os indicadores do modelo PEIR foram estrategicamente elencados e separados pela sua
maneira de atuação e apresentados em forma
de diagrama de acordo com suas respectivas
inter-relações.
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Figura 2 - Representação esquemática do modelo PEIR
Fonte: Autoral.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 Estação de Tratamento de água

Nesta seção, são apresentados e discutidos os

A Fig. 3 apresenta os três indicadores de pressão
que afetam a ETA em caso de escassez hídrica. São
eles: a redução da afluência, a evaporação e o lançamento de efluentes. Esses fatores podem ocasionar mudanças significativas no sistema de tratamento, gerando prejuízos sociais e econômicos.

indicadores de cada uma das dimensões da matriz PEIR para os seguintes elementos do sistema
de abastecimento urbano de água de Fortaleza:
a estação de tratamento de água, o conjunto reservação-adução-rede e visão geral do SAA.

Figura 3 - Diagrama do modelo PEIR aplicada à ETA
Fonte: Autoral

Essas pressões, quando impostas ao sistema de
abastecimento, tendem a reduzir a liberação de
água para alguns usuários e aumentar a con202

centração de constituintes conservativos (cloro, fósforo), além de elevar a salinidade da água
e facilitar o surgimento de algas filamentosas.
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Outra consequência advinda dessas pressões é
o aumento da demanda bioquímica de oxigênio
(DBO), ocasionado por uma maior quantidade
de matéria orgânica presente na água que, em
níveis extremos, pode provocar a eutrofização
de reservatórios. Esse fator tem ligação direta
com a multiplicação de cianobactérias e o aumento de turbidez da água, o que leva à depleção do oxigênio dissolvido, um consequente aumento de processos anaeróbicos e o surgimento
de odor e toxinas.
Em meio a isso, um dos possíveis impactos acometidos ao sistema de abastecimento seria a
escassez hídrica, que, consequentemente, afeta
a continuidade do abastecimento e a qualidade
da água, o que gera transtornos aos usuários e
prejudica a imagem da companhia. A saída da

2) A propagação de campanhas publicitárias com
a pauta de redução do consumo como medida de
impacto social;
3) O ajuste do processo de tratamento e a purificação de água, os quais são as principais formas
de reduzir a contaminação da água, torná-la potável e aumentar a eficiência de tais processos;
4) A criação de um fundo financeiro para a seca
direcionado para os prestadores de serviço, visto
que nesses períodos de ocorrência aumentamse os gastos com a gestão, o monitoramento e o
tratamento de água.
5) A criação de um fundo financeiro para a seca direcionado para os usuários que possam ter prejuízos em eventuais interrupções no abastecimento.

faixa operacional dos filtros, por sua vez, advinda

6.2 Reservação, adução e rede de distribuição

da diminuição da carreira de infiltração, tende a

Como evidenciado na Fig. 4, o fator de pressão
pode condicionar um estado de redução da vazão e do volume a ser distribuído. Tal agravante
pode gerar impactos como a redução da água
para o consumidor final e ocasionar prejuízos à
imagem da companhia. Além disso, a escassez
também pode modificar a operação de estações
de bombeamento. Esse fator altera a pressão na
rede e desarranja variáveis como a pressão mínima e as perdas do sistema. Outro impacto advindo da redução de água é a perda de eficiência energética, ocasionado pela modificação na
operação das Estações de Bombeamento (EB’s).

provocar o entupimento dos mesmos (colmatação); essa condição aumenta a frequência de lavagem e intensifica os custos com o tratamento.
Dentre as consequências que impactam diretamente a sociedade, destacam-se o agravamento
do risco à saúde pública, ocasionado pela presença de cianobactérias e a disseminação de
toxinas na água. Tal problemática é extremante
preocupante e requer atenções redobradas.
Diante do diagnóstico apresentado, gestores,
planejadores e responsáveis pelo abastecimento
de água da RMF propuseram uma série de estratégias em resposta aos impactos:
1) O monitoramento do consumo e da qualidade
da água como medida preventiva, a fim de inter-relacionar a disponibilidade hídrica com as
peculiaridades socioeconômicas e geoambientais da região e avaliar o seu uso para consumo
humano, evitando a disseminação de doenças de
veiculação hídrica;
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Diante da previsão de impactos, gestores da área
de recursos hídricos apontaram possíveis ações
de resposta com o intuito de reduzir a vulnerabilidade do sistema. Nesse planejamento, a implementação de operação específica dos reservatórios em períodos de estiagem e a definição
de rodízio de abastecimento podem auxiliar na
minimização da redução drástica de água em
períodos prolongados de escassez. Além disso,
foi recomendado realizar o controle de perdas
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aparentes e reais, na busca por combater fraudes
e o uso não autorizado da água; essas estratégias podem contribuir para uma maior integridade dos dados e da contabilidade do consumo. Em

suma, o rol de propostas elencados na dimensão
“resposta” auxilia no combate à redução severa
da oferta de água e minimiza as perdas de eficiência energética.

Figura 4 - Diagrama do modelo PEIR aplicada ao sistema de reservação, adução e rede de distribuição.
Fonte: Autoral.

6.3 Visão geral do sistema de abastecimento
A Fig. 5 exibe um diagrama dos indicadores
de PEIR aplicado ao sistema de abastecimento
de forma integrada frente aos efeitos da escassez hídrica.
Primeiramente, como agentes de pressão foram
apontadas: a redução de vazões, a concentração
de sal e fósforo e a eutrofização. Tais fatores alteram a situação do sistema gerando a redução
do volume armazenado, a piora na qualidade da
água e a atenuação da reserva estratégica. A diminuição do armazenamento prejudica o abastecimento, uma vez que a oferta é minorada, o
que causa diversos impactos sociais, ambientais
e econômicos, conforme explicitado na figura 5.
A deterioração das propriedades da água pode
provocar doenças de veiculação hídrica no con-
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sumidor e elevar os gastos de tratamento com a
consequente majoração das tarifas consuntivas.
Além disso, a redução da reserva estratégica limita uma das técnicas de precaução e segurança
frente a possíveis períodos de estiagem.
Por conta da magnitude da avaliação, associada
ao amplo rol de variáveis influenciadoras do sistema, optou-se por classificar as estratégias de
resposta em cinco componentes: institucional,
infraestrutura, social, econômico e ambiental.
Na componente institucional foram pautadas: i.
a criação de um fundo de seca, visto que nessas
conjunturas a arrecadação é prejudicada; ii. a
criação e a implementação de um sistema de gerenciamento de secas integrado às medidas de
vigilância para fiscalizar e punir o uso clandestino da água, denominado como “free-riders”.
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Figura 5 - Diagrama do modelo PEIR aplicada ao sistema de abastecimento como um todo
Fonte: Autoral

Na componente de infraestrutura, ficou evidente
a necessidade de aprimorar o sistema de tratamento de água, adotar outras fontes hídricas e
conservar a água por meio da alteração da cobrança consuntiva e da conscientização da população para que realize o consumo de maneira
moderada. Ademais, é importante aumentar a
eficiência na distribuição para reduzir as perdas
do sistema.
No que tange à responsabilidade social, são indicadas táticas de gestão de conflitos frente aos
prováveis choques de interesses e o estabelecimento de comunicação entre os usuários e os
órgãos públicos para que possam implementar,
de forma conjunta, as estratégias de mitigação
à seca. Em relação à economia, é aconselhável
a elaboração de mecanismos de compensação
pela transferência hídrica, uma vez que a área
de estudo é receptora de água de outra região
hidrográfica. Por fim, em resposta aos impactos
ambientais, é recomendado controlar as descargas residuais e ofertar água para parques e jardins públicos.
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 195-207 | Abr a Jun, 2022

7 CONCLUSÃO
A identificação de impactos e respostas às secas
dos sistemas hídricos é um componente da avaliação de vulnerabilidades e etapa crucial para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de planos
estratégicos de mitigação de seca. Esses planos
são indispensáveis, uma vez que a escassez hídrica tem causado consequências cada vez mais
alarmantes para as conjunturas sociais, ambientais e econômicas.
Em linhas gerais, o modelo de Pressão-EstadoImpacto-Resposta viabilizou a identificação, a
caracterização, o diagnóstico e a elaboração de
respostas para cada problemática apresentada,
de maneira clara e sintética. Tais características,
inerentes do modelo PEIR, tornaram a leitura dos
resultados acessível e possibilitaram uma visão
ampla do cenário analisado. Dessa forma, a matriz adotada, aliada aos resultados obtidos, demonstra a aplicabilidade do modelo para o Sistema de Abastecimento de Água de Fortaleza.
Em meio aos resultados encontrados, pode-se
aferir que os impactos previstos acarretam uma
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série de problemas; dentre eles destacam-se: o
aumento do custo de fornecimento e consumo
de água, fator que prejudica a acessibilidade de
um bem público; a redução da produtividade,
condição que afeta negativamente a economia;
a eclosão intensa da disputa pela água, fonte de
conflitos políticos; e, principalmente, o comprometimento da saúde pública, problema que gera
uma série de transtornos às conjunturas sociais.
Tais impactos validam a necessidade de elaborar
e implementar um plano de preparação às secas
minucioso e factível.

ALMEIDA,

Recomenda-se, como complemento, que outros
estudos sejam realizados para prever os impactos presentes em outras regiões bem como sejam elaboradas avaliações de vulnerabilidade
que integrem todos os riscos do sistema hídrico.
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Resumo
A recirculação de efluente nitrificado para reatores desnitrificantes em sistemas anaeróbios-aeróbios pode implicar na melhora do tratamento de esgotos. Nesse sentido, este estudo avaliou experimentalmente o efeito da razão
DQO/N-NO3- na desnitrificação em reator UASB e, a partir dos resultados e com cálculos teóricos de balanço de
massa, foi estimado o efeito de diferentes razões de recirculação (R) na concentração final de nitrogênio total em
um sistema teórico. Para razões DQO/N-NO3- entre 1,6 - 5,7, a eficiência de desnitrificação varia linearmente entre
31,7 ± 4,3% e 98,6 ± 0,1%, com remoção completa para razões superiores a 5,7. Com a simulação teórica, estimaram-se concentrações finais de nitrogênio total próximas a 30, 20, 15 e 10 mgL-1 utilizando razões de recirculação
iguais a 1,5; 2,5; 4,0 e 6,0. Embora não avaliado, o aumento de R deve levar em consideração consequências como
a possibilidade de arraste de sólidos, a redução da produção de biogás e a entrada de OD no reator anaeróbio.
Palavras-chave: Desnitrificação. Anaeróbio. UASB. Empacotado. Nitrato. Nutriente.
Abstract
Recirculation of nitrified effluent to denitrifying reactors in anaerobic-aerobic systems has the potential to improve
nutrient removal. Thus, this study evaluated experimentally COD/NO3--N ratio effect on denitrification in a UASB
reactor and, using the experimental results with theoretical mass balance calculations, the study estimated the final
concentration of total nitrogen for different recirculation ratios (R) in a theoretical system. For COD/NO3--N ratios
between 1.6 - 5.7, the denitrification efficiency varied linearly between 31.7 ± 4.3% to 98.6 ± 0.1%, with complete
nitrogen removal for ratios above 5,7. Through theoretical simulation, the final concentrations of total nitrogen estimated were approximately 30, 20, 15, and 10 mgL-1 to the respective recirculation ratios of 1.5; 2.5; 4.0, and 6.0.
Some considerable aspects not evaluated were the dragging of solids as a consequence of increasing R, reduction
of biogas production, and entry of dissolved oxygen into the anaerobic reactor.
Keywords: Denitrification. Anaerobic. UASB. Packed. Nitrate. Nutrient.
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Simulação de desnitrificação em sistema anaeróbio-aeróbio

1 INTRODUÇÃO
Os reatores anaeróbios têm demonstrado ser
uma tecnologia viável para o Brasil, pois devido às
características climáticas do país, com temperaturas mínimas entre 10 e 15 °C, apresentam boa
performance a um baixo custo (MERGAERT, VANDERHAEGE e VERSTRAETE, 1992). Por consequência, na infraestrutura de saneamento brasileira há
uma preferência pelo emprego de reatores UASB
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket) no tratamento
de esgotos domésticos (DHOBLE e AHMED, 2018).
A maior simplicidade para elaborar projetos e
operar estações com UASB, somada às suas vantagens, como a menor geração de lodo e o menor
gasto energético, quando comparado aos sistemas aeróbios, disseminou seu uso no Brasil e mobilizou estudos de aprimoramentos de desempenho operacional (VON SPERLING e CHERNICHARO
2005; CHERNICHARO et al. 2018).
Tecnologias anaeróbias apresentam a grande
vantagem de degradar até 70% da DBO. Entretanto, é necessário fazer o pós-tratamento do
efluente para que este atinja níveis mais elevados de remoção de matéria orgânica (von Sperling e Chernicharo 2005). Em situações que requerem melhor qualidade do efluente tratado,
ou seja, maior remoção de matéria orgânica biodegradável solúvel e boa floculação da biomassa
produzida, é usual combinar o reator anaeróbio a
um reator aeróbio. A configuração UASB seguida de uma tecnologia aeróbia representa uma
economia de 50% em termos de CAPEX (Capital
Expenditure, dispendida para investimento inicial) e de mais 20 a 30% no custo operacional, se
comparada aos sistemas de lodos ativados convencionais (BRESSANI-RIBEIRO et al, 2018). Isso
ocorre devido aos maiores custos de instalação,
operação e manutenção de equipamentos para
recircular e promover a aeração do esgoto no sistema de lodo ativado.
No entanto, além da demanda de uma eficiente degradação da matéria orgânica, é iminente
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o surgimento de legislações com padrões mais
restritivos para o lançamento de nitrogênio total,
sendo necessário pensar na remoção de nutrientes por meio de sistemas de tratamento que incorporem tecnologias anaeróbias já difundidas.
Sendo assim, o estudo da remoção de nitrogênio
total em sistemas de tratamento que inicialmente não foram construídos para essa finalidade
pode fornecer alternativas de adequação das
estações existentes para que estas promovam a
remoção de nitrogênio. Apesar de as tecnologias
importadas, como biorreatores anaeróbios de
membrana, apresentarem bons resultados nos
requisitos de remoção de nutrientes, o seu uso é
mais complicado à medida que falta domínio sobre essas tecnologias e os custos de importação
tendem a ser maiores (MAAZ et al., 2019). Neste
contexto, a recirculação do efluente nitrificado
aeróbio para o reator anaeróbio, que promove o
processo de desnitrificação, pode se tornar uma
opção para a melhora da qualidade do efluente
final em sistemas de tratamento existentes que
inicialmente não foram construídos com a finalidade de remoção de nutrientes.
A nitrificação e a desnitrificação são os dois processos mais bem compreendidos para a remoção biológica do nitrogênio (RAJTA et al. 2020).
A nitrificação por bactérias é realizada de forma
aeróbia, na faixa mesofílica e dentro dos limites
de pH neutro a alcalino. Na desnitrificação, as
bactérias heterotróficas desnitrificadoras usam
carbono orgânico como doadores de elétrons
para oxidar o nitrato a nitrogênio gasoso e como
substrato de crescimento de sua biomassa, alcançando alta taxa de desnitrificação em águas
residuais com alta relação C/N (CHUNG et al.
2014). É válido mencionar que durante o processo de desnitrificação a concentração de oxigênio
dissolvido altera a capacidade de oxidação das
desnitrificantes, reduzindo a eficiência de redução de nitrato em ambientes com alta concentração de oxigênio (RAJTA et al. 2020).
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Para remover nitrogênio, pode-se promover a recirculação em um sistema; entretanto, parâmetros como o tempo de detenção hidráulica (TDH)
e a razão entre carbono e nitrogênio no reator
anaeróbio sofrerão alterações (GUO et al., 2017;
NIU et al., 2018).
Desse modo, o objetivo deste trabalho foi, primeiramente, avaliar experimentalmente o efeito
da razão DQO/N-NO3- no processo de desnitrificação em reatores anaeróbios. A partir dos resultados experimentais e com cálculos teóricos de
balanço de massa, foi estimado o efeito de diferentes razões de recirculação na concentração
final de nitrogênio total (na forma de nitrito, nitrato e NTK), considerando um sistema anaeróbio-aeróbio teórico.

2 METODOLOGIA
Este estudo foi desenvolvido em dois estágios:
o primeiro consistiu em ensaios experimentais
para avaliar a desnitrificação de efluente sintético nitrificado em um reator UASB; o segundo consistiu na simulação teórica para avaliar o
efeito de diferentes razões de recirculação na razão DQO/N-NO3- e na remoção de nitrogênio em
um sistema teórico anaeróbio-aeróbio.

2.1 Ensaios experimentais
Os ensaios experimentais foram realizados em
um reator UASB em escala de bancada elaborado
com tubo de PVC de diâmetro externo de 50 mm
e altura de 800 mm (Fig. 1).

Figura 1 - Reatores utilizados nos ensaios experimentais. EB: Efluente Bruto, L: Lodo, ET: Efluente Tratado.
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O volume útil do reator era de 1,22 L e o Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) foi de 12 horas.
A partida do reator foi feita com lodo inoculado
proveniente de um filtro anaeróbio que estava
em operação havia mais de 10 anos (Silva et al.
2015; Tonetti et al. 2010; Tonetti et al. 2013).

(56,1 mg-1), NaCl (138,0 mgL-1), MgCl2.6H2O
(3,9 mgL-1), CaCl2.2H2O (2,5 mgL-1) e NaHCO3
(200,0 mgL-1).
Em todas as etapas o esgoto sintético foi mantido à temperatura ambiente, próxima de 30°C
(entre 26 e 33ºC).

O reator foi alimentado com afluente sintético que simulava um esgoto sanitário, o qual
foi adaptado de Torres (1992). Para a obtenção de uma DQO de 400 mgL-1 foi utilizada a
seguinte composição: sacarose (38,5 mgL-1),
amido (125,4 mgL-1), celulose (37,4 mgL-1),
extrato de carne (228,8 mgL-1), óleo de soja

2.1.1 Etapas Operacionais
Na operação das Etapas A e B (Tabela 1) foi variada a concentração de entrada de N-NO3-. Nas
Etapas C e D foi variada a DQO, parâmetro adotado como quantificador da matéria orgânica.

Tabela 1 - Concentrações nominais de N-NO3- e DQO nas etapas operacionais.
Etapa
A
B
C
D

Concentração de N-NO3afluente (mgL-1)
75,0
100,0
50,0
50,0

DQO afluente (mgO2L-1)
400
400
200
80

Nas etapas A e B a DQO afluente foi mantida
em 400 mgL-1 e havia a variação da relação C/N
com a adição de KNO3. Nas Etapas C e D foram
realizadas diluições de 50% e 20% em relação
à DQO original de 400 mgL-1, com a adição de

Número de amostras de
cada reator (n)
7
11
5
5

Dias de operação
53
41
31
21

água destilada. Também foi adicionado KNO3 de
modo a atingir concentrações fixas de N-NO3no valor de 50,0 mgL-1. A Tabela 2 apresenta as
concentrações obtidas no afluente para cada
etapa operacional.

Tabela 2 - Concentrações reais obtidas no afluente para cada etapa operacional
Parâmetro
N-NO2- (mgL-1)
N-NO3- (mgL-1)
NTK (mgL-1)
Ntot (mgL-1)
DQO (mgO2/L)
DQO/N-NO3-

Etapa A
0,0
76,6 ± 2,9
27,0 ± 3,5
103,6 ± 4,6
433,9 ± 12,8
5,7 ± 0,3

Etapa B
0,2 ± 0,6
102,2 ± 3,1
27,0 ± 3,5
129,4 ± 4,7
445,8 ± 17,6
4,4 ± 0,2

O objetivo das etapas A e B era avaliar o comportamento do reator UASB para diferentes concentrações de nitrato. Nas etapas C e D, o objetivo
foi mensurar os impactos da redução dos valores
de DQO no processo de desnitrificação.
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Etapa C
5,6 ± 5,6
49,5 ± 1,4
12,7 ± 2,2
67,8 ± 8,2
194,2 ± 11,8
3,9 ± 0,2

Etapa D
5,2 ± 7,1
48,6 ± 2,3
8,0 ± 0,8
61,8 ± 5,9
77,8 ± 2,2
1,6 ± 0,0

A partir dos dados obtidos, buscou-se avaliar o
processo de desnitrificação no reator UASB, determinando, em especial, os efeitos da relação
DQO/N-NO3- no processo.
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2.1.2 Parâmetros de análise
A coleta de amostras era feita 2 vezes por semana para acompanhar o comportamento do UASB
até sua estabilização, porém só foram discutidos
os resultados das amostras obtidas no período
em que o reator operava de maneira estável. Todas as análises dos parâmetros avaliados foram
realizadas de acordo com APHA et al. (2017).
Para a avaliação entre as etapas de tratamento, o
teste estatístico utilizado foi Kruskal-Wallis (KW)
com pós-teste de Mann-Whitney, ambos com intervalo de confiança de 95% (p<0,05).

2.2 Simulação teórica da concentração de
Nitrogênio Final em função da Razão de
Recirculação
Para estimar a concentração de nitrogênio total
no efluente final do tratamento com recirculação
foi feito um balanço de massa a partir do fluxograma operacional teórico da Fig. 2 e da estimativa de desnitrificação no reator anaeróbio, obtida por meio das equações do processo (Tabela
3), das considerações do efluente bruto e de remoção (Tabela 4) e dos resultados experimentais
(Tabela 4).

Figura 2 - Fluxograma operacional teórico com recirculação.

A: afluente bruto, A*: afluente bruto + efluente aeróbio nitrificado, An: efluente anaeróbio, Ae: efluente aeróbio nitrificado, F: efluente final, Rec: recirculação,
Q: vazão, DQO: demanda química de oxigênio, N-NO3-: nitrogênio da forma de nitrato, NTK: Nitrogênio Total Kjeldahl.

Os valores de concentração de N-NO2- não foram
levados em consideração no balanço de massa,
pois sua concentração foi irrelevante ao longo do
processo (Silva et al., 2015; Duarte 2021, Magalhães et al., 2019).
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Os resultados foram apresentados considerando
as concentrações do afluente bruto (A), afluente
bruto + efluente aeróbio nitrificado (A*), efluente
anaeróbio (An) e efluente final do reator aeróbio
(F), de acordo com as equações do balanço de
massa descritas na Tabela 3.
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Tabela 3 - Equações utilizadas no balanço de massa para simulação de concentração de DQO, N-NO3- e N-NTK em
função da taxa de recirculação.
Afluente bruto + efluente aeróbio nitrificado (A*)
N-NO3-

𝑁𝑁𝑁𝑁3 "∗ =

NTK

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁!∗ =

DQO

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷!∗ =

𝑁𝑁𝑁𝑁3 " + 𝑅𝑅. 𝑁𝑁𝑁𝑁3 $
(1 + 𝑅𝑅)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁! + 𝑅𝑅. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁#
(1 + 𝑅𝑅)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷! + 𝑅𝑅. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷#
(1 + 𝑅𝑅)

(1)

(2)

(3)

Efluente anaeróbio (An)

N-NO3NTK
DQO

𝑁𝑁𝑁𝑁3 "# = 𝑁𝑁𝑁𝑁3 "∗ (1 − %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁3 "# )

(4)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷!" = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷!∗ (1 − %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷!" )

(6)

𝑁𝑁𝑁𝑁3 " = 𝑁𝑁𝑁𝑁3 #$ (1 − %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁3 #% ) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁#$ (%𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁#% )

(7)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷! = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"# (1 − %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"$ )

(9)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁!" = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁!∗ (1 − %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁!" )

(5)

Efluente final (F)

N-NO

3

NTK
DQO

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁! = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁"# (1 − %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁"$ )

(8)

A: afluente bruto, A*: afluente bruto + efluente aeróbio nitrificado, An: efluente anaeróbio, F: efluente final, DQO: demanda química de oxigênio, NO3-: nitrogênio
da forma de nitrato, NTK: Nitrogênio Total Kjeldahl, R: razão de recirculação, %RemNO-3: porcentagem de remoção de N-NO-3, %RemNTK: porcentagem de
remoção de NTK, %RemDQO: porcentagem de redução dos valores de DQO.

No reator anaeróbio, o percentual de remoção
de nitrato (%RemNO3 An) foi estimado a partir dos
dados experimentais em função da razão DQOA*/
NO-3 A*. A razão de recirculação foi calculada a
partir da Eq. 10, onde: R é a razão de recirculação; QR é a vazão de recirculação e QA é a vazão
afluente.

𝑅𝑅 =

𝑄𝑄!
(10)
𝑄𝑄"

Foram considerados nos cálculos os valores típicos de 1113 mgL-1 de DQO, 66 mgL-1 de NTK e
0 mgL-1 de NO3- para o esgoto bruto (OLIVEIRA
e VON SPERLING, 2005; MOTA e VON SPERLING,
2009). As estimativas de remoção de DQO foram
de 70% e 80% no reator anaeróbio e aeróbio, respectivamente (MAGALHÃES et al., 2019; OLIVEIRA e VON SPERLING 2005). Considerou-se que a
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remoção de NTK não ocorre no reator anaeróbio
(MAGALHÃES et al., 2019; OLIVEIRA e VON SPERLING 2005) e no reator aeróbio há a conversão de
90% do NTK (SILVA et al. 2015; TAI et al. 2006).
Por fim, a estimativa de remoção de NO3 em porcentagem é dada na Eq. 11 deste trabalho.
Com relação à parcela de nitrogênio assimilada
pelo lodo, no reator anaeróbio, a remoção de NTK
não foi significativa nos ensaios experimentais,
ou seja, o processo de assimilação não foi evidenciado (MAGALHÃES et al., 2019; DUARTE et
al., 2021). Para o reator aeróbio, decidiu-se não
incluir a parcela assimilada, uma vez que alguns
autores consideram essa forma de remoção do
nitrogênio menos expressiva em reatores com
lodo já formado e granulado (WAGNER et al.,
2015). Além disso, foi uma estratégia para obter
resultados mais conservadores das concentrações de nitrogênio no efluente final.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Ensaios experimentais
Na Tabela 4 foram apresentados os resultados experimentais do efluente final do reator UASB para cada
etapa operacional.
Tabela 4 - Concentração do efluente final (mgL-1) e remoção (%) de DQO e N-NO3-- em cada etapa operacional
Parâmetro
N-NO2- (mgL-1)
N-NO3- (mgL-1)
NTK (mgL-1)
Ntot (mgL-1)
DQO (mgO2/L)
%Rem DQO
%Rem N-NO3-

Etapa A
0,0 ± 0,0a
< 1,1a
24,6 ± 4,1a
24,7 ± 4,1a
101,1 ± 20,0ab
76,7 ± 4,7a
98,6 ± 0,1a

Etapa B
0,1 ± 0,0ab(1)
17,4 ± 4,7b
25,3 ± 2,5a(2)
41,1 ± 1,0b(2)
122,2 ± 24,5b
72,5 ± 6,0a
83,0 ± 4,5b

Etapa C
0,1 ± 0,0b
14,8 ± 4,4b
11,7 ± 0,9b
26,6 ± 4,1a
82,0 ± 19,7a
58,0 ± 8,3b
70,0 ±9,0c

Etapa D
1,0 ± 1,4b
33,3 ± 3,4c
8,3 ± 3,7b
42,5 ± 3,2b
44,4 ± 8,9c(3)
43,0 ± 10,7b(3)
31,7 ± 4,3d

Diferentes letras minúsculas indicam diferença significativa entre etapas (KW p<0,05). (1) Foram consideradas 9 amostras. (2) Foram consideradas 3 amostras. (3)
Resultados inferiores ao limite de detecção (LD) foram considerados com valor igual ao LD.

A Fig. 3 apresenta a variação da eficiência de desnitrificação no UASB com a diminuição do valor da
relação DQO/N-NO3-. Os resultados indicam que
ao diminuir a relação DQO/N-NO3- ocorre signifi-

cativa redução da remoção de N-NO-3. Ao variar
a relação DQO/N-NO3- no UASB de 5,7 para 1,6,
houve uma redução da eficiência de remoção de
nitrato de 98,6 ± 0,1% para 31,7 ± 4,3%.

Figura 3 - Remoção de N-NO3- (%) em função da relação DQO/N-NO3-.

Para valores de DQO/N-NO3- superiores a 5,7
a eficiência de desnitrificação obtida por Magalhães (2019) e Duarte (2021) foi máxima, ou
seja, o UASB foi capaz de remover completamente o N-NO3-.
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Esses resultados estão de acordo com valores
encontrados na literatura. No estudo de Christensson et al. (1994) utilizando diferentes fontes de carbono orgânico para desnitrificação, a
relação DQO/N-NO3- que possibilitou a comple-
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ta desnitrificação variou entre 4,00 e 4,16 para
o metanol e entre 5,81 e 6,06 para o etanol. Esta
razão DQO/NO3- próxima a 5 também é corroborada pelos estudos de Chiu e Chung (2003),
utilizando concentrações iniciais de 50 mgL-1
de nitrato, e Ruiz, Jeison e Chamy (2006), cujo
reator desnitrificante era de fluxo ascendente e
manta de lodo.
Pelos resultados apresentados na Fig. 3, foi possível determinar uma equação média (Eq. 11)
para reatores desnitrificantes, relacionando a
capacidade de remoção (%) de N-NO3- com razões DQO/N-NO3- entre 1,6 e 5,7.
% 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑂𝑂!" = 16,05 ∗

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
+ 7,55 (11)
𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑂𝑂!"

Essa relação DQO/N-NO3- está diretamente relacionada à fase de nitrificação, pois é importante
garantir que o nitrito será convertido a nitrato.
Assim, para o sistema apresentado nesta simulação não poderia haver limitação da concentração
de oxigênio para a oxidação do amônio a nitrito
(0,16 - 0,5 mg O2L-1) e posteriormente a formação de nitrato (0,34 - 2,5 mg O2L-1) (MOZUMDER
et al., 2020)

3.2 Simulação teórica da concentração de
Nitrogênio Final em função da Razão de
Recirculação
Nos estudos de Silva et al. (2015) e Shen et al.
(2019), o próprio esgoto bruto foi a fonte de carbono para a desnitrificação. Segundo Shen et al.
(2019), o uso de esgoto bruto na remoção de nitrogênio poderia melhorar a qualidade da fonte de
carbono e o lodo da zona anaeróbia seria utilizado
como fonte de carbono pelos microrganismos do
meio. Buscando alternativas de um processo em
que o efluente nitrificado é encaminhado para o
reator anaeróbio primário, os dados experimentais obtidos foram utilizados para simular a concentração de nitrogênio total no efluente final em
função da razão de recirculação, estimada a partir
do Balanço de Massa exposto na Fig. 2, do emprego do equacionamento descrito na Tabela 3 e das
considerações dos valores típicos para o esgoto
bruto e das estimativas de remoção.
O resultado desta simulação foi apresentado na
Fig. 4, evidenciando que uma razão de recirculação de 1,5 resultaria em uma concentração final
de nitrogênio total inferior a 30,0 mgL-1, o que
representa a remoção de cerca de 57% do nitrogênio presente no afluente.

Figura 4 - Concentração de Nitrogênio Total (mgL-1) final em função da razão de recirculação.
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A legislação brasileira (CONAMA 357, 2005; CONAMA 430, 2011) estabelece o limite de concentração de nitrogênio amoniacal total de 20 mgL-1
no lançamento de efluentes, não sendo aplicável
aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Já na União Europeia, para o lançamento
em zonas sujeitas à eutrofização, o limite é de
15,0 mgL-1 de nitrogênio total para um equivalente de população (e.p) de 100.000 e 10,0 mgL-1
de nitrogênio total para e.p superior (EU, 1991).
Supondo-se medidas mais restritivas na legislação ambiental brasileira, com um limite de lançamento de 20 mgL-1 para a concentração de nitrogênio amoniacal no esgoto doméstico, pode
ser inferido a partir dos resultados da presente
pesquisa (Fig. 4) que uma razão de recirculação
de 2,5 permitiria alcançar a concentração abaixo
da desejada para nitrogênio amoniacal, repre-

sentando cerca de 69% de remoção de nitrogênio total.
Já para alcançar os valores de lançamento de
15,0 e 10,0 mg NL-1 adotados pela União Europeia, a razão de recirculação aplicada deve ser
superior a 4,0 e 6,0, respectivamente (77% e
84% de remoção).
Os valores citados anteriormente se referem ao
padrão de lançamento de esgotos em corpos hídricos; para a concentração de nitrato na água
potável, tanto o Brasil como os Estados Unidos já
limitam esse valor a 10 mgN-NO3-, valor ligeiramente menor do que a recomendação da Organização Mundial da Saúde, de 11 mgN-NO3- (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; OMS, 2011; USEPA,
2010). Na Fig. 5 estão apresentados os dados
para cada uma dessas simulações.

Figura 5 - N-NTK e N-NO3- (mgL-1) em cada etapa de tratamento com diferentes razões de recirculação no afluente
bruto (A), afluente bruto + efluente aeróbio nitrificado (A*), efluente anaeróbio (An) e efluente final (F)

Quanto à redução dos valores de DQO (Fig. 6), os
dados simulados resultam em até 97% de eficiência. No caso, foram consideradas as estimativas de consumo de matéria orgânica de 70% em
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reatores anaeróbios (MAGALHÃES et al., 2019;
OLIVEIRA e VON SPERLING 2005) e 80% em reatores aeróbios (OLIVEIRA e VON SPERLING, 2005;
MOTA e VON SPERLING, 2009) (Tabela 4).
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Figura 6 - DQO (mgL-1) em cada etapa de tratamento com diferentes razões de recirculação. Afluente bruto (A),
afluente bruto + efluente aeróbio nitrificado (A*), efluente anaeróbio (An) e efluente final (F).

Silva et al. (2015) avaliaram a desnitrificação utilizando filtro anaeróbio preenchido com cascas de
coco verde, no qual o afluente era composto pela
mistura de esgoto bruto com efluente nitrificado em filtro de areia, nas proporções de 0; 12,5;
25,0; 37,5 e 50,0% do efluente aeróbio. A partir
dos resultados encontrados, obteve-se uma curva decrescente da concentração de nitrogênio
total final à medida que a proporção de efluente
nitrificado aumentou no reator desnitrificante. Na
proporção de 50%, que equivaleria a uma razão
de recirculação igual a 1,0, a desnitrificação na
unidade anaeróbia resultou em concentração de
N-NO-3 inferior a 1,0 mgL-1 (98% de eficiência), e
a concentração de nitrogênio total no efluente final foi de 33,8 mgL-1, corroborando com os dados
apresentados na simulação na Fig. 4.
Tai et al. (2006) avaliaram um sistema anaeróbio-aeróbio, composto por um UASB seguido de
reator do tipo jet loop (reator aerado de fluxo ascendente). As razões de recirculação do efluente
nitrificado para o reator UASB variaram entre 1,0
e 4,0, mesclando o efluente aeróbio com água
residual bruta. Os experimentos também foram
realizados considerando a diminuição dos valores de TDH do sistema, sendo o UASB testado
com TDH de 24, 16 e 10h. Os autores observaram
Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 236 / pp 208-221 | Abr a Jun, 2022

que a eficiência de desnitrificação do sistema integrado aumentou de 49 para 86% para todos os
TDH quando a razão de recirculação aumentou
de 1,0 para 4,0. Em termos de nitrogênio total no
efluente final, com razão de recirculação de 2,0
e 3,0 a concentração obtida foi próxima a 20,0
e 15,0 mgL-1, independentemente do TDH. Esses
resultados dialogam com os dados obtidos nas
simulações apresentadas. Além disso, também
não houve necessidade de adição de fonte externa de carbono, uma vez que o efluente bruto foi
capaz de suprir a demanda da desnitrificação.
Foco et al. (2015) avaliaram o sistema combinado
filtro anóxico-biofiltro aerado em escala de bancada com recirculação interna de efluente, em termos de remoção de matéria orgânica e nitrogênio
de esgoto sanitário. Sem adição de carbono externo ou alcalinizante, para as razões de recirculação
de 1,5; 2,0 e 4,0, os autores obtiveram concentração final de nitrogênio total, respectivamente,
abaixo de 30,0, 20,0 e 15,0 mgL-1. Os resultados
experimentais para nitrogênio total encontrados
com o sistema avaliado pelos autores corroboram
as concentrações obtidas pela simulação realizada. A eficiência média de redução dos valores de
DQO foi de 91 ± 4%, e não sofreu variação significativa em função da razão de recirculação.
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Logo, para a realidade atual brasileira, em que
pouco se aprofunda na remoção de nitrogênio, seria um grande avanço alcançar níveis de
nitrogênio total no efluente final inferiores a
30,0 mgL-1 com razão de recirculação de 1,5. Tal
eficiência pode ser obtida com modificações mínimas nas estações de tratamento, que já estão
em operação e sem a necessidade de adição de
fonte externa de carbono, um limitante comum
para o processo da desnitrificação.

alteração das taxas A/M (alimento/microrganismos), que impacta no processo de nitrificação
(ZHANG e ZHOU, 2007), na idade do lodo e na
recirculação de sólidos provenientes da etapa
aeróbia (VON SPERLING, 2002); aumento do oxigênio dissolvido no afluente do reator anaeróbio, podendo reduzir sua eficiência no processo
anaeróbio (SUN et al., 2010); redução da produção de biogás com potencial energético, devido à
diminuição do processo da metanogênese (MAGALHÃES et al., 2019).
Outro aspecto a se levar em consideração é a variação da alcalinidade e pH no processo. Alguns
autores relatam que uma vantagem da recirculação seria a economia da adição de fonte externa
de alcalinidade (FOCO et al., 2015). Considerando os valores teóricos de produção de alcalinidade de 3,57 mgCaCO3 a cada 1 mg N-NO3- desnitrificado e de consumo de 7,14 mg CaCO3 a cada
1 mg N-NH4 nitrificado (VAH HAANDEL et al.,
2009), o balanço de alcalinidade teórico expresso na Tabela 5 indica que o consumo de alcalinidade ainda é maior no processo.

3.3 Considerações sobre os resultados
Embora a simulação teórica indique que o aumento da razão de recirculação resulta na diminuição da concentração de nitrogênio no
efluente final, é necessário ponderar algumas
consequências que não puderam ser avaliadas
neste estudo mas que devem ser levadas em
consideração para a operação em uma ETE. Essas consequências são aumento da velocidade
ascensional e consequente arraste de sólidos
(CARVALHO et al., 2008); diluição do afluente e

Tabela 5 - Balanço teórico de alcalinidade total (mg CaCO3.L-1) no processo para diferentes razões de recirculação
Alcalinidade
(mg CaCO3.L-1)
Consumida
Produzida
%Rem N-NO3-

R = 1,5

R = 2,5

R = 4,0

R = 6,0

180,5
54,1
98,6 ± 0,1a

130,5
46,6
83,0 ± 4,5b

92,2
36,9
70,0 ±9,0c

66,3
28,4
31,7 ± 4,3d

Dessa forma, com os resultados da simulação teórica realizada, a desnitrificação diminui o consumo de fonte externa de alcalinidade, porém
sua completa remoção deve ser avaliada de forma a evitar variações significativas do pH.

DQO/N-NO3- entre 1,6 - 5,7, a eficiência de desnitrificação varia linearmente entre 31,7 ± 4,3%
a 98,6 ± 0,1%. Para razões DQO/N-NO3- superiores a 5,7, a estimativa é a de que o processo de
desnitrificação ocorra de forma completa.

4 CONCLUSÕES
Considerando os ensaios experimentais realizados com reator UASB, para uma faixa de

A partir desses resultados e da simulação teórica
da concentração de nitrogênio final em função da
razão de recirculação, foi estimado que para uma
razão de recirculação de 1,5 entre o efluente nitrificado e o afluente bruto a concentração final
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de nitrogênio total pode ser inferior a 30,0 mgL-1
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