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 A Revista DAE abre o ano de 2011 desejando a todos os nossos 
leitores um período de grandes realizações e muito sucesso, acreditando no 
desenvolvimento, nas inovações, no progresso e no aprimoramento de todas 
as condições sociais, ambientais e econômicas. Em resumo: mais qualidade de 
vida a todos.

 Nesta primeira edição de 2011 trazemos uma matéria especial sobre 
Propriedade Intelectual, que mostra a importância da preservação do capital 
intelectual no mercado da pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.

	 Entre	os	 artigos	 técnicos	ganha	destaque	 	 “REÚSO	DO	COAGU-
LANTE	RECUPERADO	DO	LODO	DE	ETA	NO	TRATAMENTO	TER-
CIÁRIO	DO	EFLUENTE	DE	LAGOA	DE	POLIMENTO	PRECEDIDA	DE	
REATOR	RALF”,	que	mostra	os	estudos	feitos	 junto	aos	efluentes	da	ETE	
Verde que tem contribuído para melhoria da qualidade da água do Rio Tibagi, 
no Paraná.

	 Vale	 a	 leitura	 de	 “CIANOBACTÉRIAS	 EM	MANANCIAIS	 DE	
ABASTECIMENTO	–	PROBLEMÁTICA	E	MÉTODOS	DE	REMOÇÃO”,	
sobre	o	aumento	das	ocorrências	de	florações	de	cianobactérias	em	ambientes 
aquáticos.

	 Ainda	 no	 tema	 sobre	 reservatórios,	 o	 artigo	 “OCORRÊNCIA	DE	
OOCISTOS	DE	CRYPTOSPORIDIUM	SPP	E	CISTOS	DE	GIARDIA	SP	E	
SUA	ASSOCIAÇÃO	COM	ESCHERICHIA	COLI,	ENTEROCOCCUS	SPP	
INDICADORES	 BACTERIOLÓGICOS	 E	 TURBIDEZ	 EM	 UM	 RESER-
VATÓRIO	TROPICAL”,	relatando	o	estudo	realizado	no	reservatório	de	Var-
gem	das	Flores	(MG).

	 Em	“A	EFICIÊNCIA	ENERGÉTICA	NA	OPERAÇÃO	ÓTIMA	DE	
ESTAÇÕES	ELEVATÓRIAS	DE	ESGOTO”,	se	verifica	a	complexidade	da	
gestão	oferta	e	demanda	desses		sistemas	frente	as	diferenças	de	a	vazão	de	
efluentes	geradas	ao	longo	do	dia.	

	 Enquanto	 em	 “REMOÇÃO	 DOS	 HERBICIDAS	 DIURON	 E	
HEXAZINONA	DE	ÁGUA	POR	ADSORÇÃO	EM	CARVÃO	ATIVADO”,	
mostra-se o estudo da remoção desses herbicidas em água contaminada, utili-
zando-se a adsorção em carvão ativado de babaçú.

	 E	em	“CUSTO	DA	ÁGUA	COM	VISTA	À	SUSTENTABILIDADE	
DOS	SISTEMAS	URBANOS	DE	ABASTECIMENTO”,	se	pretende	estabe-
lecer	um	modelo	para	a	identificação	da	tarifa	de	água	cobrada	pelas	empresas	
de	saneamento	do	Brasil,	que	garanta	a	sustentabilidade	de	sistemas	de	abastec-
imento,	levando-se	em	consideração	critérios	financeiros,	econômicos,	sociais	
e ambientais.

	 Em	“PLANEJAMENTO	NO	SETOR	DE	SANEAMENTO	BÁSI-
CO	CONSIDERANDO	O	RETORNO	DA	SOCIEDADE”,	o	autor	apresenta	
uma nova metodologia para hierarquização de áreas segundo as prioridades de 
investimentos.

 O	trabalho	“REMOÇÃO	DE	LODO	DE	LAGOAS	DE	ESTABILI-
ZAÇÃO	E	SEU	ACONDICIONAMENTO	EM	BAG”,	propõe uma alternativa 
emergencial para a remoção de lodo de lagoas

	 Completa	esta	edição	o	ensaio	que	busca	respostas	à	questão	“As	nor-
mas	ABNT	atendem	ao	setor	de	saneamento?”,	além	das	Notas	Técnicas,	o	
Calendário	de	Eventos	e	de	Publicações.

Boa	Leitura

___________________________________
Américo	de	Oliveira	Sampaio

Editor	Chefe																					
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RESUMO

 Nesta	pesquisa,	foi	realizado	o	estudo	da	recuperação	
do	coagulante	(cloreto	de	polialumínio)	presente	no	lodo	da	
estação	de	 tratamento	de	água	 (ETA)	Pitangui	operada	pela	
Companhia	de	Saneamento	do	Paraná	(SANEPAR)	em	Pon-
ta	Grossa/PR,	 sendo	este	 reutilizado	no	 tratamento	 terciário	
(coagulação,	 floculação,	 decantação	 e	 filtração)	 do	 efluente	
da	estação	de	 tratamento	de	esgoto	 (ETE)	Verde	da	SANE-
PAR,	 a	 qual	 emprega	 reator	 anaeróbio	 de	 fluxo	 ascendente	
em	manto	 de	 lodo	 (RALF)	 seguido	 de	 lagoa	 de	 polimento,	
tratando o esgoto sanitário do município. A solução de coagu-
lante	recuperado	(por	via	ácida)	apresentou	concentração	de	
130	mgAl/L.	Obteve-se	como	resultados	mais	significativos	
concentração	de	fósforo	de	0,6	mg/L,	concentração	de	sólidos	
sedimentáveis	 <	 0,1	mg/L	 e	 demanda	 química	 de	 oxigênio	
(DQO)	abaixo	do	limite	de	detecção	do	método	para	o	eflu-
ente	decantado	após	passar	pelo	tratamento	físico-químico.

ABSTRACT

	 In	this	research	it	was	studied	the	recovery	of	the	coa-
gulant	(polyaluminium	chloride)	presented	in	the	sludge	of	Pitan-

gui	water	treatment	plant	(WTP)	managed	by	Parana	Sanitation	
Company	(SANEPAR)	from	Ponta	Grossa/PR/Brazil.	The	reco-
vered	coagulant	was	applied	on	tertiary	treatment	(coagulation,	
flocculation,	 decantation	 and	 filtration)	 of	 SANEPAR’s	Verde	
wastewater	 treatment	plant	effluent,	which	uses	upflow	anaer-
obic	 sludge	 blanket	 (UASB)	 reactor	 followed	 by	 stabilization	
pond	in	order	to	treat	sanitary	wastewater.	The	concentration	of	
130	mgAl/L	in	recovered	coagulant	solution	was	obtained	using	
acid	via	method.	The	most	significant	results	obtained	include	
phosphorous	concentration	of	0,6	mg/L,	 settleable	 solids	 con-
centration	of	<	0,1	mg/L,	and	chemical	oxygen	demand	(COD)	
below	the	method	detection	limit	for	the	decanted	effluent	after	
pass by physical-chemical treatment.

PALAVRAS-CHAVE: Reúso; Recuperação de Coagulante; 
Lodo de ETA; Tratamento Terciário; Reator RALF; Remoção 
de Fósforo.

KEYWORDS: Reuse; Recovery of Coagulant; WTP Sludge; 
Tertiary Treatment; UASB Reactor; Phosphorus Removal.

INTRODUÇÃO

 Dentre as tecnologias de tratamento de água, o 
tratamento em ciclo completo, ou sistema tradicional, é utilizado 
pela	 maioria	 das	 ETAs	 que	 estão	 em	 operação.	 Os	 resíduos	
(Lodo	 de	 Estação	 de	 Tratamento	 de	 Água	 –	 LETA)	 gerados	
nesse sistema são geralmente lançados in natura no ambiente, 
normalmente	 em	 cursos	 de	 águas	 próximos	 às	 ETAs.	 Essa	
prática está em desacordo com a legislação vigente, pois pode 
alterar consideravelmente as características desse corpo receptor 
(CORDEIRO,	1999).	
 Vários métodos e técnicas vêm sendo estudados e 
propostos	para	o	tratamento	do	LETA.	Há	algumas	décadas,	
vêm sendo estudada a recuperação do coagulante utilizado 
no	tratamento	da	água,	existindo	distintos	processos.	Dentre	
eles a recuperação ácida, processo no qual o sobrenadante, 
que consiste em uma solução do coagulante, é separado para 
reúso, tornando possível o encaminhamento dos sólidos 
resultantes	para	tratamento	e	destinação	final	adequada.	Este	
processo conduz a uma grande redução no volume e teor de 
sólidos	 existente	 no	 LETA,	 com	 conseqüente	 minimização	
dos	custos	e	dos	problemas	associados	à	sua	disposição	final	
(RICHTER,	2001).
 De	acordo	com	Freitas	et	al.	(2004),	estudos	levantaram	
problemas	 em	 relação	 à	 qualidade	 do	 coagulante	 recuperado,	
o qual pode conter concentração mais elevada de poluentes, 
como metais pesados. A sua utilização em sistemas de abas-
tecimento de água pode comprometer a qualidade da água a 
ser	 distribuída	 à	 população.	 Portanto,	 é	mais	 adequado	 que	 o	
coagulante recuperado seja utilizado em outros processos e não 
no	tratamento	de	água	para	abastecimento.	Uma	das	alternativas	
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para o reúso do coagulante obtido pela recuperação é a aplicação 
em sistemas de esgotos sanitários.
 A aplicação de coagulante recuperado no tratamento 
físico-químico	de	esgotos	pode	ser	uma	estratégia	mais	viável	
para disposição deste tipo de resíduo. Esta prática reduz a 
quantidade	de	resíduos	necessitando	de	disposição	final	em	uma	
ETA	e,	além	disso,	o	lodo	poderá	ser	mais	facilmente	transportado	
para	a	ETE,	a	qual	normalmente	dispõe	de	unidades	específicas	
para seu tratamento, além de reduzir consideravelmente o teor 
de	alumínio	(coagulante	mais	empregado	em	ETAs)	no	LETA,	o	
qual pode ser prejudicial aos processos biológicos de tratamento 
(GONÇALVEZ	et	al.,	1999).
	 Os	reatores	anaeróbios	de	fluxo	ascendente	em	manto	
de	 lodo	 tornaram-se	 consagrados	 no	 Paraná	 e	 no	Brasil,	 pois	
vem	 sendo	 utilizados	 de	 maneira	 extensiva	 no	 tratamento	 de	
esgotos	 e	 efluentes	 em	 geral,	 recebendo	 junto	 a	 Companhia	
de	 Saneamento	 do	 Paraná	 (SANEPAR)	 o	 nome	 de	 RALF	
(Reator	Anaeróbio	de	Leito	Fluidizado).	Devido	aos	processos	
anaeróbios não atenderem totalmente os padrões de lançamento 
de	efluentes	em	corpos	d’água	exigidos	pela	legislação	brasileira	
está sendo estudada em escala piloto e mesmo em escala real 
novas alternativas para o pós-tratamento destes processos 
(AISSE	&	ALEM	SOBRINHO,	2001).
	 Na	 ETE	 Verde	 de	 Ponta	 Grossa,	 o	 pós-tratamento	
do	 reator	RALF	é	 realizado	por	 lagoa	de	polimento.	Segundo	
Cavalcanti	 et	 al.	 (2001),	 embora	 as	 lagoas	 de	 polimento	
aumentem a remoção de sólidos e matéria orgânica, este tipo 
de	 tratamento	 ainda	 apresenta	baixa	 eficiência	de	 remoção	de	
fósforo.	Isto	as	faz	pouco	atrativas	para	os	propósitos	de	controle	
da	 eutrofização,	 sendo	 necessário	 e	 importante	 reduzir	 ao	
máximo	o	teor	de	fósforo,	para	evitar	o	crescimento	exacerbado	
de algas, que pode prejudicar a qualidade da água devido ao 
processo	de	eutrofização.
	 Alem	 Sobrinho	 e	 Samudio	 (2000)	 relatam	 que	
para	 evitar	 a	 eutrofização	 de	 corpos	 de	 água	 (rios,	 lagos	 e	
reservatórios),	 basta	 controlar	 o	 fósforo	 afluente	 aos	mesmos,	
pois	 outros	 nutrientes,	 especificamente	 o	 nitrogênio,	 não	 é	 o	
elemento limitante, porque o mesmo pode entrar nos corpos 
d’água	 diretamente	 quando	 capturado	 e	 fixado	 da	 atmosfera	
na	 forma	 de	 gás	 por	 algumas	 algas	 que	 o	 transformam	 em	
nitrogênio	 assimilável	 para	 o	 seu	 crescimento.	 Desta	 forma,	
parece	 ser	 razoável	 que	 uma	 forma	 racional	 de	 se	 evitar	 o	
fenômeno	 de	 eutrofização	 poderia	 ser	 com	 o	 tratamento	 dos	
esgotos sanitários, antes de seu lançamento, por meio de um 
processo	que	seja	capaz	de	realizar	a	remoção	de	fósforo.
	 O	 presente	 trabalho	 teve	 como	 objetivo	 estudar	 a	
recuperação do coagulante presente no lodo gerado na ETA 
Pitangui	 do	 município	 de	 Ponta	 Grossa/PR	 e	 reutilizar	 este	
coagulante	 recuperado	 no	 tratamento	 terciário	 do	 efluente	 da	
ETE	Verde,	a	qual	emprega	reator	RALF	seguido	de	 lagoa	de	
polimento.

MATERIAIS E MÉTODOS

	 Para	a	recuperação	do	coagulante	foram	coletados	

cerca	de	100	L	do	LETA	das	descargas	de	fundo	dos	decan-

tadores	(de	alta	taxa	com	descarga	hidráulica	de	lodo)	da	

ETA	Pitangui	(tratamento	em	ciclo	completo	ou	conven-

cional)	da	SANEPAR	em	Ponta	Grossa/PR.	Procurou-se	
coletar o lodo do início da descarga, o qual apresentava-se 
mais concentrado. Na data de coleta do LETA para a recu-
peração	a	dosagem	de	coagulante	(cloreto	de	polialumínio	
–	PAC)	na	referida	ETA	era	de	60	mg/L	(produto	comer-
cial, líquido, com concentração de Al

2
O

3
	de	11,17%).

	 O	processo	de	recuperação	do	coagulante	foi	rea-
lizado em escala de bancada, utilizando como reator o equi- 
pamento	 jartest	 (Nova	 Ética)	 no	 Laboratório	 de	 Sanea-
mento	da	Universidade	Estadual	de	Ponta	Grossa	(UEPG).	
	 A	recuperação	foi	realizada	em	processo	de	bate-
lada, onde cada um dos 6 jarros que compõem o equipa-
mento	foi	preenchido	com	2	litros	do	LETA	previamente	
homogeneizado.	Os	agitadores	foram	ajustados	para	man-
ter	 sua	 rotação	em	150	 rpm	(gradiente	de	velocidade	de	
aproximadamente	185	s-1).	Assim	que	se	ligou	os	agitado-
res	foi	dosado	cerca	de	20	mL	de	ácido	sulfúrico	5N	(2450	
mg/L)	em	cada	jarro,	com	o	objetivo	de	manter	o	pH	em	
torno	de	2.	O	processo	de	acidificação	foi	mantido	por	um	
período	de	10	minutos,	o	qual	segundo	estudo	de	Freitas	et	
al.	(2004)	é	suficiente	para	recuperação	do	alumínio	pre-
sente	no	LETA.	Com	a	utilização	de	um	potenciômetro	de	
bancada	(B474	Micronal)	foi	realizado	o	monitoramento	
do	pH	durante	o	processo	de	acidificação,	sendo	que	o	pH	
manteve-se	em	uma	faixa	de	1,5	a	2,0.	
	 Decorrido	os	10	minutos	da	acidificação,	os	agi-
tadores	do	 jartest	 foram	desligados	e	 levantadas	as	pale-
tas para ocorrer a operação de sedimentação dos sólidos. 
Após 20 minutos de sedimentação iniciou-se a separação 
do sobrenadante. Procurou-se obter o maior volume pos-
sível	do	sobrenadante	(coagulante	recuperado)	em	relação	
aos	sólidos	depositados	no	fundo	do	jarro.	Em	média	de	
cada	2	L	de	LETA	 foi	 possível	 obter	 cerca	 de	1,8	L	de	
coagulante recuperado, obtendo-se um total de cerca de 90 
L	de	coagulante	recuperado	(utilizando-se	da	metodologia	
descrita	para	 todos	os	ensaios).	Após	a	homogeneização	
de	 todo	 o	 coagulante	 recuperado	 foi	 realizada	 a	 coleta	
de uma amostra para a determinação da concentração de 
alumínio. 
	 O	coagulante	recuperado	foi	armazenado	em	um	
reservatório	de	PVC	provido	de	tampa.	
	 Para	a	realização	dos	ensaios	de	tratabilidade	foi	
realizada	a	coleta	de	cerca	de	800	L	do	efluente	da	lagoa	
de	polimento	 (a	qual	é	precedida	de	 reator	RALF,	caixa	
de	areia	e	grade)	da	ETE	Verde	da	SANEPAR	em	Ponta	
Grossa/PR,	a	qual	trata	esgoto	sanitário,	antes	do	descarte	
no	Rio	Verde.	A	coleta	foi	pontual	realizada	na	data	de	18	
de	Fevereiro	de	2009,	por	volta	das	14:30	h.
	 Os	 ensaios	 de	 tratabilidade	 do	 efluente	 (trata-
mento	terciário	físico-químico)	foram	realizados	no	equi-
pamento	 jartest	 (Nova	Ética,	modelo	LDB	 especial),	 no	
qual	foram	realizados	os	processos	e	operações	de	mistura	
rápida,	 floculação,	 decantação	 e	 filtração	 (em	batelada),	
sendo	a	metodologia	para	a	execução	dos	ensaios	descrita	
em	Di	Bernado	et	al.	(2002).
 Para a construção dos diagramas de coagulação, 
propostos	 inicialmente	 por	Amirtharajah	 e	Mills	 (1982),	
foram	 realizados	 21	 ensaios,	 totalizando	 126	 condições	
diferentes.	Para	realizar	a	correção	do	pH	para	faixa	de-
sejada	foram	utilizadas	soluções	de	ácido	clorídrico	(HCl) 
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Tabela 1 – Parâmetros físicos adotados para a construção 
dos diagramas de coagulação

	 O	acompanhamento	dos	valores	de	pH	de	coagulação	
foi	feito	por	meio	da	leitura	em	potenciômetro	logo	após	o	tér-
mino	do	tempo	de	mistura	rápida.	As	medidas	de	turbidez	foram	
realizadas	em	um	turbidímetro	(DM-C2	Digimed),	para	as	 três	
velocidades de sedimentação descritas na Tabela 1.
	 Após	a	 realização	de	 todos	os	 ensaios,	 foram	selecio-
nados dois pontos nos diagramas de coagulação e rea-lizadas as 
réplicas.	Ao	mesmo	tempo	em	que	se	fizeram	as	réplicas	também	
se	avaliou	a	influência	da	velocidade	de	sedimentação,	sendo	es-
tudadas	as	seguintes	velocidades:	7,0;	5,0;	3,5;	2,5;	1,5;	0,5	cm/
min. Em seguida selecionou-se uma velocidade de sedimentação 
considerada	mais	adequada,	a	qual	foi	empregada	na	realização	
dos ensaios para a coleta das amostras para serem medidos os 
parâmetros	pH,	turbidez,	cor	aparente,	nitrogênio	total,	nitrogênio	
amoniacal,	nitrito,	nitrato,	fósforo,	DQO	e	sólidos	sedimentáveis.
	 As	medidas	e	determinações	foram	feitas	de	acordo	com	
Eaton	et	al.	(2005).	As	medidas	de	nitrogênio,	fósforo	e	alumínio	
foram	enviadas	para	laboratório	externo	(Interpatner,	Ponta	Gros-
sa/PR).	As	medidas	de	DQO	foram	realizadas	no	laboratório	da	
Masisa	do	Brasil	(planta	Ponta	Grossa),	seguindo	o	método	8000	
da	HACH	para	o	DR2500.
	 Para	 a	 caracterização	do	efluente	 tratado	após	 a	 reali- 
zação	 do	 processo	 físico-químico,	 foi	 selecionado	 um	 ponto	 e	
uma velocidade de sedimentação que conduziram a resultados 
satisfatórios	em	relação	à	remoção	de	turbidez,	e	então	realiza-
dos quatro repetições deste ensaio para obter-se o volume ne-
cessário para realização das análises mencionadas, sendo que no 
último	ensaio	o	efluente	decantado	também	foi	filtrado,	e	ambas	
as	amostras	(efluente	decantado	e	filtrado)	foram	enviadas	para	
análises.
	 Para	a	filtração	empregou-se	um	kit	de	FLA	(Filtro	de	
Laboratório	de	Areia),	que	possui	diâmetro	interno	de	19	mm	e	
meio	filtrante	constituído	de	areia,	com	15	cm	de	espessura.	
	 O	 tamanho	 efetivo	da	 areia	 foi	 de	0,45	mm,	 tamanho	
mínimo	e	máximo	de,	respectivamente,	0,33	e	1,37	mm	e	coefi-
ciente	de	desuniformidade	de	1,60;	a	vazão	média	de	filtração	foi	
de	16	mL/min	(correspondente	a	uma	taxa	de	filtração	de	aproxi-
madamente 80 m3/m2.d)	e	a	coleta	se	deu	para	o	tempo	médio	de	
filtração	de	20	min.	Para	 a	 realização	deste	 ensaio	 seguiu-se	 a	
metodologia	proposta	por	Di	Bernardo	et	al.	(2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
      

 A solução de coagulante recuperado apresentou con-
centração	de	Al	de	130	mg/L.
 Durante o período de realização dos ensaios de tratabi-
lidade	(3	dias)	o	efluente	em	estudo	(esgoto	tratado	biologica-
mente	na	ETE	Verde)	não	sofreu	alterações	significativas	de	pH	
e	turbidez,	mantendo	uma	média	de	pH	de	7,24	±	0,05	e	turbidez	
de	12,95	±	1,8	uT.
	 Observa-se	na	Figura	1	que	para	a	velocidade	de	sedi-
mentação	de	3	cm/min	(correspondendo	a	uma	taxa	de	decanta-
ção	de	43,2	m3/m2.d)	nenhum	dos	resultados	obtidos	foi	satis-
fatório	e	que,	em	alguns	casos,	a	turbidez	encontrada	foi	maior	
que	a	do	efluente	em	estudo,	devido	à	formação	de	flocos	que	
não sedimentaram.

Figura 1 – Diagrama de coagulação contendo as curvas de mesma tur-
bidez remanescente (uT) em função da dosagem de coagulante x pH de 

coagulação para velocidade de sedimentação de 3,0 cm/min.

 Analisando	a	Figura	2	observa-se	que	para	a	ve-
locidade	 de	 sedimentação	 de	 1,5	 cm/min	 os	 resultados	
obtidos	foram	satisfatórios,	tendo	sido	alcançada	turbidez	
abaixo	de	5	uT	para	o	sobrenadante.
	 Por	meio	da	Figura	3	constata-se	que	para	a	velo-
cidade	de	sedimentação	de	0,5	cm/min	os	resultados	ob-
tidos	foram	os	mais	satisfatórios,	e	na	maioria	das	situa-
ções	 a	 turbidez	 remanescente	 encontrou-se	 abaixo	 de	 3	
uT.	Contudo,	 a	 velocidade	 de	 sedimentação	 de	 0,5	 cm/
min conduziria a decantadores de grandes dimensões, não 
se	configurando,	portanto,	em	um	valor	prático	aplicável.	
 Embora não tenha sido realizada a contagem de 
algas	do	efluente	da	lagoa	de	polimento	empregado	nesta	
pesquisa, observou-se uma coloração esverdeada no mes-
mo, indicando grande concentração de algas. Assim, pro-
vavelmente	a	flotação	por	ar	dissolvido	seria	mais	adequa-
da	que	a	sedimentação	neste	caso	 (dimensões	 reduzidas	
em	relação	ao	decantador),	além	da	possível	diminuição	

0,1	N	como	agente	 acidificante	 e	hidróxido	de	 sódio	 (NaOH)	
0,1	N	como	agente	alcalinizante.	A	temperatura	do	efluente	a	ser	
tratado	foi	de	22	±	1°C	em	todos	os	ensaios.
Os	parâmetros	utilizados	nos	ensaios	de	jartest	encontram-
se na Tabela 1. 
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Figura 2 – Diagrama de coagulação contendo as curvas de mesma 
turbidez remanescente (uT) em função da dosagem de coagulante x 
pH de coagulação para velocidade de sedimentação de 1,5 cm/min.

Figura 3 – Diagrama de coagulação contendo as curvas de mesma 
turbidez remanescente (uT) em função da dosagem de coagulante x 
pH de coagulação para velocidade de sedimentação de 0,5 cm/min.

na dosagem de coagulante e aumento da concentração de 
oxigênio	dissolvido	no	efluente	a	ser	disposto.

Tabela 2 – Influência da velocidade de sedimentação.

Tabela 3 – Legislação x Caracterização das amostras após
tratamento físico-químico (terciário).

 Por meio da análise dos três diagramas de coagu-
lação	com	velocidades	de	sedimentação	diferentes	(Figuras	
1,	2	e	3),	foram	selecionados	dois	pontos	com	eficiência	de	
remoção	 de	 turbidez	 considerados	 satisfatórios,	 sendo	 um	
com	dosagem	de	2,9	mg/L	de	alumínio	(coagulante	recupe- 
rado)	com	pH	de	coagulação	de	5,7,	sendo	que	para	se	atingir	
este	pH	foi	necessário	dosar	15,4	mg/L	de	ácido	clorídrico.	
O	outro	ponto	selecionado	também	apresentou	dosagem	de	
2,9	mg/L	de	alumínio,	contudo	com	pH	de	coagulação	de	
6,46	e	sem	a	necessidade	de	ajuste	no	valor	do	pH.
 Para	estes	dois	pontos	selecionados	foram	realiza-
dos	novos	ensaios	para	se	analisar	a	influência	da	velocidade	

de sedimentação, além de ao mesmo tempo se realizar as ré-
plicas	para	confirmação	dos	resultados.	Na	Tabela 2 podem 
ser	verificados	os	resultados	destes	novos	ensaios.

1Não	Especificado	-	2Não	Medido	–	3Média	dos	resultados	das	análises	realizadas	ao	longo	do	
ano	de	2008,	sendo	realizadas	12	coletas,	uma	referente	a	cada	mês.	O	desvio	padrão,	coefici-
ente	de	variação	e	valores	máximo	e	mínimo	são,	respectivamente:	pH	=	0,16;	0,023;	7,0;	6,6;	
Fósforo	Total	=	1,31;	0,314;	7,0;	2,35;	DQO	=	36;	0,372;	151;	54;	DBO	=	18;	0,529;	72;	<	5.

	 Analisando-se	 a	Tabela	 2	 pode	 ser	 verificado	 que	 os	
melhores	 resultados	 encontrados	 foram	 obtidos	 nos	 ensaios	 1	
e	2	(nos	quais	ajustou-se	o	pH	de	coagulação	dosando-se	ácido	
clorídrico)	na	velocidade	de	0,5	cm/mim;	porém	a	diferença	em	
relação	aos	ensaios	3	e	4	não	é	significativa	e	o	pH	está	em	torno	
de	6,5	(mais	próximo	da	neutralidade)	e	ainda	sem	a	necessidade	
do	emprego	de	ácido	para	ajuste	do	pH	de	coagulação.	Assim,	
optou-se	por	empregar	a	dosagem	de	2,9	mg/L	de	alumínio	sem	
a	adição	de	ácido	para	a	correção	do	pH,	o	que	além	de	facilitar	a	
rotina	operacional	caso	a	SANEPAR	deseje	realizar	o	tratamento	
terciário	do	efluente	da	ETE	Verde,	também	deixaria	o	efluente	
final	 com	 pH	 mais	 próximo	 da	 neutralidade	 ocasionando	
menores alterações no ponto de lançamento do corpo receptor. 
 Ainda analisando-se a Tabela 2 e em se pensando que se 
trata	de	efluente	a	ser	descartado,	a	velocidade	de	sedimentação	
de	 1,5	 cm/min	 também	 apresentou	 resultados	 satisfatórios	
e conduziria a decantadores de dimensões bem menores em 
relação	à	velocidade	de	0,5	 cm/min.	Portanto,	 foi	 selecionada	
a	velocidade	de	 sedimentação	de	1,5	cm/min	para	a	 repetição	
dos	ensaios,	para	agora	se	analisar	a	eficiência	de	remoção	de	
fósforo,	tanto	na	água	decantada	como	na	filtrada.	
 Na Tabela 3 estão apresentados os resultados das 
análises	 realizadas	 na	 caracterização	 do	 efluente	 em	 estudo	 e	
após	 o	 tratamento	 físico-químico,	 tanto	 na	 amostra	 decantada	
como	 filtrada,	 comparado-se	 estes	 resultados	 com	 alguns	
padrões	nacionais	e	internacionais	de	descarte	de	efluentes.
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	 Conforme	mencionado	por	von	Sperling	(1996)	e	Além	
Sobrinho	 e	 Samudio	 (2000),	 o	 nutriente	 limitante	 e	 principal	
responsável	pela	eutrofização	dos	corpos	d’água	é	o	fósforo.
	 Observa-se	na	Tabela	3	que	o	efluente	da	ETE	Verde	
que	foi	empregado	nesta	pesquisa	já	contém	baixa	concentração	
de	fósforo	(2,0	mg/L),	estando	inclusive	de	acordo	(no	limite)	
com alguns padrões internacionais de lançamento, como a 
USEPA	(2007)	que	limita	a	concentração	a	2,0	mg/L.	Já	a	União	
Européia	 (1991)	 limita	 a	 concentração	 de	 fósforo	 a	 1,0	mg/L	
para	populações	acima	de	100	mil	habitantes.	Além	deste	fato,	as	
ETEs	sofrem	variações	ao	longo	do	ano	tanto	nas	características	
do esgoto como em sua operação, podendo a concentração deste 
nutriente	aumentar,	conforme	pode	ser	observado	na	Tabela	3,	a	
qual	contém	a	média	anual	deste	nutriente	que	foi	de	4,16	mg/L,	
com	valor	máximo	registrado	de	7,0	mg/L	no	ano	de	2008.	Além	
disto, quanto menor a concentração deste nutriente, menor o 
risco	de	se	causar	eutrofização	no	corpo	receptor.	
	 Observa-se	que	no	efluente	decantado	a	concentração	
de	fósforo	diminuiu	significativamente,	passando	para	0,6	mg/L	
e,	no	efluente	filtrado,	chegando	a	0,28	mg/L.	Estes	valores	estão	
de	 acordo	 com	 o	 esperado	 por	 Tchobanoglous	 et	 al.	 (2003),	
os quais relatam que com coagulantes metálicos é esperado 
concentração	 de	 fósforo	 acima	 de	 0,5	mg/L	 após	 decantação,	
e	 caso	 se	 deseje	 concentrações	 abaixo	 de	 0,5	 mg/L	 a	 etapa	
da	 filtração	 deverá	 ser	 implementada,	 além	 de	 provavelmente	
maiores dosagens de sais metálicos. 
	 Com	estas	baixas	concentrações	de	fósforo	conseguidas	
com o tratamento terciário, estar-se-ia dando um importante 
passo no sentido da proteção ambiental do corpo receptor, o qual 
a jusante tem usos múltiplos, sendo inclusive empregado por 
outros	municípios	 no	 abastecimento	 público	 (como	Londrina/
PR,	por	exemplo),	além	de	possuir	reservatórios	ao	longo	de	seu	
percurso	 (como	 em	Telêmaco	 Borba/PR),	 contribuindo	 assim	
para	prevenir	o	fenômeno	de	eutrofização.
	 A	 bacia	 hidrográfica	 na	 qual	 Ponta	 Grossa	 está	
inserida	é	a	Bacia	do	Tibagi,	sendo	o	início	da	mesma	na	região	
do	 município	 de	 Ponta	 Grossa.	Assim,	 qualquer	 aumento	 na	
eficiência	 das	ETEs	 deste	município	 terá	 um	 reflexo	 em	 toda	
a	bacia	hidrográfica.	Além	disto,	Ponta	Grossa	 figura	entre	as	
maiores	 cidades	 em	 número	 de	 habitantes	 (5º	município	 com	
306.351	habitantes	segundo	o	IBGE,	2007)	e	é	o	segundo	pólo	
industrial do Estado do Paraná e, como se encontra na cabeceira 
da	Bacia	do	Tibagi,	merece	atenção	especial	por	parte	dos	órgãos	
de proteção ambiental. 
	 Soma-se	 a	 baixa	 concentração	de	 fósforo	 conseguida	
no	 efluente	 decantado	 e	 filtrado,	 com	 a	 baixa	 turbidez,	 cor	
aparente	e	DQO,	sendo	esta	última	 inclusive	abaixo	do	 limite	
de	detecção	do	método	 (Tabela	3).	A	concentração	de	 sólidos	
sedimentáveis	 no	 efluente	 decantado	 foi	menor	 que	 0,1	mg/L	
(segundo	resolução	CONAMA	357/05	o	padrão	de	lançamento	
deste	parâmetro	é	menor	que	1	mg/L).	Assim,	o	efluente	após	
passar	 pelo	 tratamento	 terciário	 (físico-químico)	 poderia	
inclusive	ser	empregado	como	água	de	reúso	pela	SANEPAR,	
assim	 como	 já	 vem	 sendo	 feito	 pela	 SABESP	 (SAMPAIO,	
2005).	 .A	 prefeitura	 e	 a	 própria	 SANEPAR	 podem	 empregar	
esta	água	de	reúso	(após	passar	por	desinfecção)	na	lavagem	de	
galerias de águas pluviais, lavagem de pátios e praças, rega de 
jardins,	dentre	outros.	O	efluente	 filtrado	pode	ser	empregado	
até por algumas indústrias em processos menos nobres, bem 

como nos usos já mencionados.
	 Com	 isto,	 além	 da	 proteção	 ambiental	 do	 corpo	
receptor, também poderia se ter uma diminuição no consumo de 
água	potável,	deixando	esta	para	fins	mais	nobres.
	 É	 importante	 ressaltar	 que	 o	 efluente	 da	 lagoa	 de	
polimento da ETE Verde já atende os padrões de lançamento 
constantes	 na	 resolução	 CONAMA	 357/05	 e	 na	 licença	 de	
operação	concedida	pela	 IAP	(Instituto	Ambiental	do	Paraná),	
e que o emprego do coagulante recuperado para tratamento 
terciário seria uma melhoria no processo, tendo como principal 
foco	 a	 remoção	 de	 fósforo	 (nutriente	 limitante)	 e	 redução	 do	
volume	e	concentração	de	alumínio	no	lodo	da	ETA,	em	função	
da recuperação do coagulante e posterior destino adequando do 
LETA, sendo, portanto a proteção dupla.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
 

	 Com	 a	 recuperação	 do	 coagulante	 por	 via	 ácida	 do	
lodo	da	ETA	Pitangui	de	Ponta	Grossa/PR	foi	possível	obter	um	
coagulante	com	concentração	de	130	mg/L	de	Al,	que	quando	
aplicado	 em	 ensaios	 de	 tratabilidade	 do	 efluente	 de	 lagoa	 de	
polimento	da	ETE	Verde,	em	uma	dosagem	de	2,9	mg/L	de	Al	e	
pH	de	coagulação	de	6,5	(sem	ajustes	no	valor	do	pH),	obteve-se	
a	redução	da	turbidez	do	efluente	de	12,95	uT	para	6,11	uT	(para	
velocidade	de	sedimentação	de	1,5	cm/min).	A	menor	turbidez	
remanescente	 encontrada	 nos	 diagramas	 de	 coagulação	 foi	 de	
1,4 uT. Portanto, considera-se que o coagulante recuperado 
pode	ser	empregado	no	pós-tratamento	físico-químico	de	águas	
residuárias. 
	 A	 remoção	de	 fósforo,	 nutriente	 limitante	no	proces-
so	de	eutrofização,	foi	significativa,	com	o	efluente	atendendo	
padrões internacionais mais restritivos que o brasileiro, 
possuindo	 o	 efluente	 decantado	 (após	 tratamento	 terciário)	
concentração	de	fósforo	de	0,6	mg/L,	DQO	abaixo	do	limite	de	
detecção do método e concentração de sólidos sedimentáveis 
menor	que	0,1	mg/L.	
	 A	SANEPAR	de	Ponta	Grossa	tem	a	intenção	de	criar	
uma central de tratamento de lodo na ETE Verde. Portanto, 
caso aplicada em escala real, a recuperação sendo realizada na 
planta da ETE Verde tem como vantagem a centralização do 
tratamento de lodo de ETA e ETE, podendo ser aproveitada a 
estrutura	já	existente	para	desaguamento	do	lodo	proveniente	do	
tratamento	anaeróbio	do	esgoto	sanitário	(centrífuga),	sendo	que	
esta mesma estrutura pode ser utilizada para o desaguamento 
do lodo proveniente da recuperação e do tratamento terciário, 
para posteriormente ser dado um destino adequando ao lodo 
desaguado,	quer	seja	separadamente	(artefatos	cerâmicos,	solo	
cimento,	dentre	outros)	ou	em	conjunto	com	o	proveniente	do	
tratamento	biológico	(agricultura,	por	exemplo).
 Assim, as alternativas propostas no presente trabalho 
atuam	em	diferentes	frentes,	porém	com	um	objetivo	comum	que	
é a melhoria da qualidade da água do Rio Tibagi, o qual drena 
toda	a	bacia	hidrográfica	(Bacia	do	Tibagi)	na	qual	o	município	
de	Ponta	Grossa	está	 inserido.	Portanto,	 ao	mesmo	 tempo	em	
que se está propondo mais uma alternativa para o tratamento 
e	 disposição	 final	 do	 LETA	 (o	 qual	 atualmente	 é	 lançado	 in	
natura	no	Rio	Verde),	também	se	está	propondo	a	melhoria	da	
qualidade	do	efluente	tratado	da	ETE	Verde	o	qual	vem	sendo	
lançado no meio ambiente. 
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	 Caso	 a	 SANEPAR	 pretenda	 implementar	 o	 processo	
de recuperação e reúso do coagulante presente no LETA, há 
a necessidade da realização de novos estudos para avaliar a 
viabilidade econômica do processo. 
	 Também	se	faz	necessária	a	caracterização	do	lodo	da	
ETA antes e após o processo de recuperação. Recomenda-se a 
realização de estudos visando qual seria a destinação adequada 
dos	 resíduos	 sólidos	 (sólidos	 sedimentados)	 do	 processo	 de	
recuperação e do tratamento terciário, se tratamento conjunto ou 
em	separado	com	o	lodo	da	ETE	(tratamento	biológico).
 Recomenda-se a realização de estudos de tratabilidade 
comparando-se	 o	 tratamento	 com	 flotação	 por	 ar	 dissolvido	
e	 decantação,	 para	 avaliar	 qual	 o	 sistema	 mais	 eficiente	 na	
remoção	de	DQO,	fósforo,	sólidos	e	algas	do	efluente	da	lagoa	
de polimento. 
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RESUMO

	 O	constante	aumento	nas	ocorrências	de	florações	de	ciano-
bactérias em ambientes aquáticos, em especial em mananciais de 
abastecimento,	 reflete	 o	 desequilíbrio	 ambiental	 desse	 ecossistema,	
decorrente, em maior grau, das atividades antrópicas. A presença 
excessiva	desses	organismos,	além	de	causar	alterações	organolépticas	
na	 água	 e	 dificuldades	 operacionais	 nos	 sistemas	 de	 tratamento	
empregados, traz como maior preocupação, a capacidade de produção 
de	 substâncias	 potencialmente	 tóxicas	 para	 a	 saúde	 humana	 e	 de	
animais	por	estes	organismos.	Casos	de	intoxicação	por	cianotoxinas	
têm	 sido	 freqüentemente	 relatados	 e,	 neste	 sentido,	 a	 adoção	 e	 o	
conhecimento	de	processos	de	tratamento	de	água	eficazes	na	remoção	
destes	 organismos	 e	 de	 seus	 metabólitos	 tornam-se	 de	 extrema	
importância quando se considera a manutenção da saúde pública.

ABSTRACT

 The	constant	 increase	of	occurrences	of	 the	cyanobacterial	
blooms	in	aquatic	environments	(especially	in	supplied	water	sources)	
reflects	the	environmental	imbalance	of	this	ecosystem.	This	is	due	to	
a great degree to human activities. As well as organoleptic changes in 
water	and	operational	difficulties	in	the	treatment	systems,	the	exces-
sive	presence	of	these	organisms	brings	the	main	concern	of	its	ability	
to	produce	substances	potentially	 toxic	 to	animal	and	human	health.	

Cases	of	cyanotoxin	poisoning	have	often	been	reported.	The	adoption	
and	process	knowledge	of	water	treatments	effective	for	the	removal	
of	these	organisms	and	their	metabolites	therefore	becomes	extremely	
important	when	considering	the	maintenance	of	public	health.	

PALAVRAS-CHAVE: cianobactérias; cianotoxinas; manan-
ciais de abastecimento; tratamento de água.

KEYWORDS: cyanobacteria; cyanotoxins; sources of supply; 
water treatment.

INTRODUÇÃO

	 Cianobactérias,	 conhecidas	 popularmente	 como	
cianofíceas	 ou	 algas	 azuis,	 são	 microrganismos	 procariontes	
e	 autotróficos	 encontrados	 em	 diferentes	 habitats.	 Por	 serem	
procariontes, mostram-se bioquimicamente e estruturalmente 
semelhantes	 às	 bactérias.	 Entretanto,	 são	 similares	 as	 algas	 em	
relação ao tamanho e por possuírem pigmentos que as tornam 
capazes	 de	 realizar	 fotossíntese	 (WHO,	 1998),	 sendo	 este	 seu	
principal modo de obtenção de energia para o metabolismo.
 Assim como outros organismos aquáticos, as cianobactérias 
apresentam uma atuação indispensável para a manutenção dos 
ecossistemas, sendo consideradas como os mais antigos organismos 
produtores	de	oxigênio,	cujos	 fósseis	 remontam	aproximadamente	
3,5	 bilhões	 de	 anos	 (Schopf,	 2000	 apud	Paerl	 e	Huisman,	 2009).	
Recentemente,	 um	 dos	 graves	 problemas	 associados	 à	 presença	
desses	 organismos	 é	 a	 ocorrência	 de	 florações,	 o	 que	 resulta	
principalmente,	 em	 função	 da	 contaminação	 dos	 corpos	 hídricos.	
Como	destacam	Paerl	e	Huisman	(2009),	as	mudanças	ambientais	
induzidas pelo homem, principalmente em relação ao aporte de 
nutrientes	nos	corpos	d’água,	particularmente	nitrogênio	e	fósforo,	
associado com o desenvolvimento urbano, agrícola e industrial, 
tem	contribuído	com	a	aceleração	das	 taxas	de	produção	primária	
ou	 eutrofização.	Os	mananciais	 de	 abastecimento	 têm	 se	 tornado,	
nos	 últimos	 anos,	 um	 ambiente	 de	 destaque	 quanto	 à	 ocorrência	
de	 florações	 de	 cianobactérias,	 visto	 a	 reduzida	 qualidade	 das	
águas destinadas ao abastecimento. Esse comportamento tem sido 
observado	 no	 âmbito	 global,	 em	 termos	 de	 freqüência,	 duração	 e	
severidade. 
 A problemática associada com a presença de cianobactérias 
em mananciais de abastecimento é relacionada, a um primeiro 
momento, aos aspectos estéticos e organolépticos, pouco agradáveis 
e aos problemas operacionais no sistema de tratamento de água, em 
que	se	verifica	uma	visível	do	sistema	de	filtração	e,	conseqüente,	
menor	eficiência	do	processo.	No	entanto,	a	principal	preocupação	
verificada	é	a	capacidade	de	algumas	espécies	de	cianobactérias	e	
cianotoxinas	 em	 produzir	 toxinas,	 denominadas	 cianotoxinas,	 as	
quais	podem,	em	função	da	concentração,	atingir	severamente	tanto	
homens	quanto	animais.		Na	Figura	1	são	destacados	alguns	países	
em	 que	 se	 verificou	 a	 ocorrência	 de	 florações	 de	 cianobactérias	
associada	a	presença	de	cianotoxinas	(Carmichael,	2008).	
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Figura 1 – Países onde florações aquáticas de cianobactérias produzindo cianotoxinas foram documentadas (Carmichael, 2008).

Estratégias adaptativas de crescimento das cianobacté-
rias e a sua presença em mananciais de abastecimento

 As cianobactérias apresentam características ecoló-
gicas que lhes permitem colonizar a maior parte dos habitats, 
aquáticos ou terrestres, podendo ser livres ou viver em 
simbiose	 com	 outros	 organismos.	 Um	 grande	 número	 destes	
organismos	 pode	 se	 adaptar	 a	 ambientes	 extremos	 (geleiras,	
fontes	quentes,	cinzas	vulcânicas),	em	baixo	valor	de	pH	(em	
torno	de	4),	e	em	elevada	ou	reduzida	luminosidade.	No	meio	
aquático, podem ser planctônicas, vivendo em suspensão 
na	 coluna	 d’água,	 ou	 bentônicas,	 quando	 se	 desenvolvem	
fixas	 ao	 sedimento	 (França,	 2006).	 Morfologicamente,	 as	
cianobactérias	 podem	 ser	 encontradas	 na	 forma	
unicelular (Synechocystis, Synechococcus), colo-                                                                                                                    
nial (Microcystis)	 e	 filamentosa	 (Cylindros-
permopsis, Anabaena, Oscillatoria).	 Na	 Figura	
2 podem ser observadas algumas espécies 
exemplares	quanto	a	morfologia.
 Ao contrário da maioria das algas, 
muitas espécies de cianobactérias podem se 
acumular	 na	 superfície	 da	 água,	 formando	
escumas,	frequentemente	denominadas	“blooms”,	
apresentando	 densidade	 de	 células	 extremamente	
elevada	(WHO,	1998).	Como	destaca	Sant’Anna	et	
al.	(2008),	espécies	planctônicas	de	cianobactérias	
são	 intensivamente	 favorecidas	 pelas	 condições	
ambientais	resultantes	do	processo	de	eutrofização,	
tais	 como,	 a	 baixa	 transparência	 da	 água,	 altos	
valores	de	pH	(entre	6	e	9),	elevada	concentração	
de nutrientes, temperatura da água entre 25 e 30 
ºC,	e	alta	incidência	luminosa,	principalmente	em	
regiões tropicais. 
 O	sucesso	competitivo	das	cianobactérias	em	relação	
a	 outras	 espécies	 é	 baseado	 em	 estratégias	 fisiológicas	 e	
adaptativas	 ecologicamente	 (Sant’Anna	 et	 al.,	 2008).	 São	
reconhecidos neste sentido, a capacidade de várias espécies 

de	 cianobactérias	 em	 ajustar	 sua	 flutuabilidade,	 por	 meio	 de	
vesículas	de	gás,	buscando	condições	do	meio	mais	favoráveis	
ao	 seu	 crescimento,	 principalmente	 em	 relação	 à	 intensidade	
luminosa;	afinidade	destes	organismos	por	fósforo	e	nitrogênio,	
nutrientes geralmente limitantes no crescimento; capacidade em 
armazenar	 importantes	 quantidades	 de	 fósforo	 para	 posterior	
utilização,	e	de	certas	espécies	em	fixar	o	nitrogênio	atmosférico	
(Robert;	Tremblay;	Deblois,	2005).	Em	condições	limitadas	de	
nitrogênio, mas com outros nutrientes disponíveis, o crescimento 
e a reprodução das cianobactérias são possibilitados, o que 
favorece	a	floração	de	tais	espécies	em	ambientes	de	água	doce	e	
em	ambientes	marinhos	(Oliveira,	2005;	Melo,	2006).

	 Um	 dos	 ecossistemas	 mais	 favoráveis	 à	 expansão	 das	
florações	de	cianobactérias	no	Brasil	são	os	reservatórios	de	água,	
em	 geral,	 rasos	 e	 facilmente	 eutrofizados,	 além	 de	 apresentarem	
longos	tempos	de	retenção	(Sant’Anna	et	al.,	2008).	Esses	fatores,	

Figura 2 – Diferentes morfologias de cianobactérias
(http://picsdigger.com/keyword/synechocystis/; http://picsdigger.com/keyword/syn-
echococcus/; http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/images/images2.html; Prosab 4, 

2006).



12 DAE
maio/2010

janeiro/2011

segundo	Brasil	 (2003),	 intensificam	 a	 ocorrência	 de	 florações	 no	
país, uma vez que a maioria dos reservatórios de água apresenta tais 
características durante grande parte do ano. A disposição inadequada 
de rejeitos domésticos e industriais nos mananciais de abastecimento 
tem	contribuído	para	que	a	ocorrência	destes	fenômenos	seja	cada	
vez mais comum nestes ambientes. 
	 Yunes	 (2003)	 destaca	 ocorrências	 de	 florações	 de	
Microcystis	 aeruginosa	na	Lagoa	dos	Patos	 (RS	–	 segundo	maior	
manancial	natural	do	Brasil)	registradas	desde	1987.		 	
De	 acordo	 com	 o	 autor,	 normalmente	 as	 épocas	 de	 florações	
coincidem	 com	 o	 maior	 consumo	 de	 água,	 o	 que	 dificulta	 o	
tratamento	e	coloca	em	dúvida	a	sua	eficiência	quanto	à	remoção	
das	células	e	das	 toxinas	 livres.	No	Rio	Guaíba,	maior	manancial	
de	 abastecimento	 da	 cidade	 de	 Porto	 Alegre	 (RS),	 conforme	
destaca	Maiozonave	 et	 al.	 (2009),	 o	 monitoramento	 de	 florações	
de cianobactérias tem sido realizado desde a década de 1970. Em 
monitoramento realizado até o ano de 2007, os principais gêneros ou 
espécies	observadas	no	Rio	Guaíba	foram	Anabaena sp., Microcystis 
sp., Cylindrospermopsis raciborskii, Raphidiopsis, Aphanizomenon 
sp. e Planktothrix isothrix. Chaves	et	al.	(2009),	em	monitoramento	
realizado entre os anos de 2005 e 2008 para avaliação da presença 
de	 cianobactérias	 tóxicas	 no	 Rio	 dos	 Sinos	 (RS),	 verificaram	 ao	
longo do período, concentrações elevadas de células de Planktothrix 
sp. e Cylindrospermopsis sp., com prosença de microcistinas e 
saxitoxinas,	respectivamente.	Os	autores	consideraram,	dessa	forma,	
que	 as	 florações	 observadas	 representam	 risco	 potencial	 à	 saúde	
humana, uma vez que os valores de densidade celular tenderam a 
ultrapassar	muitas	 vezes,	 os	 valores	máximos	 recomendados	 pela	
legislação	brasileira	(Brasil,	2004).	
	 Os	 reservatórios	 Billings	 e	 Guarapiranga	 (São	 Paulo),	
que atendem cerca de três milhões de habitantes, têm apresentado 
recorrentes	casos	de	florações	de	cianobactérias.	Apesar	de	abrigar	
um dos mais importantes mananciais de abastecimento para a 
região	metropolitana	de	São	Paulo,	 a	bacia	do	Guarapiranga	vem	
sofrendo	 constante	 degradação	 ambiental,	 em	 que	 se	 verifica	 a	
ocupação crescente e desordenada da bacia, resultando em um 
aumento	 significativo	 da	 carga	 orgânica	 do	 manancial	 e,	 dessa	
forma,	a	eutrofização	deste	ambiente.	No	reservatório	de	Billings,	
mesmo tendo-se reduzido o aporte de águas poluídas provenientes 
dos	 rios	 Pinheiros	 e	 Tietê,	 a	 incidência	 de	 florações	 é	 constante	
(Lorenzi,	 2004).	 	 De	 acordo	 com	 o	 autor,	 diferentes	 espécies	 de	
cianobactérias	 já	 foram	 isoladas	 da	 represa	 Billings,	 tendo	 sido	
isolada, pela primeira vez em 1996, a espécie de cianobactéria 
Cylindrospermopsis raciborskii,	 freqüentemente	 observada	 na	
represa	 e	 produtora	 de	 uma	 potente	 toxina.	Molica	 et	 al.	 (2002),	
também destacam a predominância deste organismo durante o 
período	de	Novembro	de	1997	a	Outubro	de	1998	no	reservatório	
de	Tabocas,	em	Pernambuco,	tendo	ocorrido	uma	floração	massiva	
de	Julho	a	Outubro	de	1998.	Outras	ocorrências	no	Estado	foram	
igualmente	 registradas.	 Sant’Anna	 et	 al.	 (2008)	 realizaram	 uma	
avaliação das ocorrências de diversas espécies de cianobactérias 
no	Brasil,	considerando	as	regiões	tropical	e	subtropical	do	país	e	
observaram que a região tropical apresenta menor biodiversidade 
de	 cianobactérias	 tóxicas	 (14	 espécies)	 se	 comparado	 a	 região	
subtropical	 (27	 espécies).	 Os	 autores	 concluíram	 ainda,	 que	 as	
cianobactérias Microcystis aeruginosa e Cylindrospermopsis 
raciborskii	são	as	espécies	tóxicas	mais	encontradas,	ocorrendo	em	
diferentes	partes	das	áreas	tropical	e	subtropical.	Estudo	realizado	
por	Sant’Anna	e	Azevedo	(2000),	de	acordo	com	dados	da	literatura,	
indicam com maiores detalhes os locais e características das espécies 
de	cianobactéria	potencialmente	tóxicas	encontradas	no	Brasil.
 Além dos mananciais de abastecimento e corpos de água de 
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modo	geral,	outro	ambiente	propício	à	proliferação	de	cianobactérias	
são	 as	 lagoas	 de	 estabilização.	 Em	 lagoas	 facultativas	 (aeróbio-
anaeróbio),	 em	 que	 se	 tem	 a	 decomposição	 da	 matéria	 orgânica	
pela	 ação	 de	 bactérias	 aeróbias,	 as	 quais	 recebem	o	 oxigênio	 via	
fotossíntese	algal	e	de	cianobactérias,	a	presença	destes	organismos	
é	 de	 extrema	 importância	 para	 a	 manutenção	 das	 condições	
aeróbias	do	sistema	(Furtado	et	al.,	2009).	A	presença	de	nutrientes,	
elevada	 luminosidade	 e	 baixa	movimentação	 do	 liquido,	 favorece	
o crescimento destes organismos nas lagoas de estabilização. 
Entretanto,	em	função	da	produção	de	toxinas	por	várias	espécies	de	
cianobactérias,	o	 lançamento	do	efluente	 tratado	contendo	toxinas	
no	 corpo	 receptor	 pode	 vir	 a	 afetar	 a	 biota	 aquática,	 provocando	
alterações na cadeia alimentar por inibir o desenvolvimento de outras 
algas	 (Cruz	et	al.,	2005).	Furtado	et	al.	 (2009)	destaca	que	ainda,	
poucos estudos têm sido realizados quanto a diversidade natural de 
cianobactérias em sistema de tratamento de águas residuárias por 
lagoas de estabilização, o que remete a preocupação, uma vez que as 
toxinas	produzidas	nestes	sistemas	podem	ser	lançadas	juntamente	
com	 o	 efluente	 tratado	 em	 rios,	 canais	 de	 irrigação,	 estuários	 ou	
reservatórios de água. 
 Em virtude da elevada densidade de algas e ciano-
bactérias nas lagoas de estabilização, estudos tem sido realizados 
visando	 a	 aplicação	 de	 processos	 físico-químicos	 no	 polimento	
para	minimizar	a	incidência	destes	organismos.	Como	destaca	Cruz	
et	 al.	 (2005),	 o	 tratamento	 físico-químico	 envolve	 normalmente	
uma	 etapa	 de	 coagulação-floculação,	 seguida	 por	 de-cantação	 ou	
flotação,	 as	 quais	 podem	 ser	 realizadas	 em	 unidades	 específicas,	
inseridas a jusante dos reatores biológicos ou dentro da própria 
lagoa.	 Os	 referidos	 autores	 observaram	 que	 após	 o	 tratamento	
físico-químico,	 o	 efluente	 apresentou	 redução	 significativa	 no	
número	de	indivíduos	fitoplanctônicos,	incluindo	as	cianobactérias.	
O	mesmo	comportamento	foi	observado	por	Godoy	(2007)	a	partir	
do	 tratamento	 físico-químico	 empregado	 antes	 e	 após	 o	 sistema	
biológico.

Cianotoxinas e intoxicações humanas

	 O	crescimento	massivo	de	 cianobactérias	 tende	 a	 causar	
sabor	 e	 odor	 desagradáveis	 à	 água,	 além	 de	 um	 desequilíbrio	
na	 comunidade	 fitoplanctônica	 local,	 uma	 vez	 que	 tendem	 a	 ser	
dominantes	 sobre	 outras	 espécies.	O	maior	 problema	 associado	 à	
presença desses organismos, entretanto, diz respeito a produção 
de	 toxinas	 (cianotoxinas)	 por	 estes	 organismos.	 	 Cianotoxinas	
são	metabólitos	secundários	classificados	de	acordo	com	o	órgão,	
tecido,	 célula	 ou	 sistema	 fisiológico	 primeiramente	 afetado	
por	 sua	 ação	 quando	 introduzidas	 no	 organismo	 (Martins	 et	
al.,	 2005),	 sendo	 responsáveis	 por	 intermitentes,	 mas	 repetidos	
envenenamentos generalizados de animais selvagens e domésticos, 
e	 peixes	 (Carmichael	 et	 al.,	 2001).	 Conforme	 destacam	 Sivonen	
e	 Jones	 (1999),	 embora	 sejam	 de	 origem	 aquática,	 a	maioria	 das	
cianotoxinas	 já	 identificadas	 parece	 ser	 mais	 perigosa	 para	 os	
mamíferos	terrestres	do	que	para	a	biota	aquática.	
	 As	 cianotoxinas	 são	 normalmente	 classificadas	 em	
três	 grupos	 funcionais	 principais:	 hepatotoxinas,	 neurotoxinas	 e	
dermatotoxinas,	das	quais	as	hepatotoxinas	e	as	neurotoxinas	podem	
ser	consideradas	os	principais	agentes	tóxicos	produzidos.	
	 São	 destacadas	 nesta	 classificação	 as	 neurotoxinas	
anatoxina-a	 e	 anatoxina-a(s),	 e	 as	 toxinas	 paralisantes	 (saxitoxina	
e	 seus	 análogos)	 e	 as	 hepatotoxinas	 microcistina,	 nodularina	 e	
cilindrospermopsina	(Carmichael	et	al.,	2001).	Essas	toxinas	podem	
atuar no organismo causando morte por parada respiratória poucos 
minutos	 após	 a	 exposição	 (neurotoxinas)	 ou	 podem	 atuar	 mais	



13 DAE
maio/2010

janeiro/2011

artigos técnicos

lentamente	(hepatotoxinas).		
	 Diferentes	rotas	de	exposição	podem	permitir	a	intoxicação	
por	 cianotoxinas,	 dentre	 elas	 a	 exposição	 oral,	 considerando	
o consumo de água ou alimentos contaminados, como alguns 
frutos	do	mar,	cujo	crescimento	se	dá	em	águas	com	presença	de	
cianobactérias	 e	 cianotoxinas,	 e	 exposição	 dérmica,	 podendo-se	
relacionar as atividades recreacionais em ambientes contaminados. 
De	acordo	com	Carmichael	et	al.	(2001),	considerando	que	a	maioria	
dos	envenenamentos	por	cianotoxinas	via	exposição	dérmica,	ocorre	
somente	quando	da	presença	de	escumas	superficiais,	poucos	casos	
de	intoxicações	agudas	em	humanos	são	verificadas,	uma	vez	que	
o contato com esses ambientes nestas condições é evitado. Além 
disso, com relação a água utilizada para abastecimento, busca-se a 
aplicação de processos de tratamento que sejam capazes de evitar a 
permanência das cianobactérias na água tratada, reduzindo, dessa 
forma,	concentrações	indesejáveis	de	cianotoxinas.	 	Entretanto,	as	
rotas	de	exposição	oral	e	dérmica	não	são	consideradas	as	únicas	
capazes	de	resultar	em	intoxicações	graves	para	o	homem.	
	 A	 rota	 intravenosa,	 caracterizada	 pela	 exposição	 de	
pacientes	 de	hemodiálise	 às	 cianotoxinas,	 pode	 ser	 considerada	o	
primeiro	diagnóstico	da	presença	de	cianobactérias	e	cianotoxinas	
em	 mananciais	 de	 abastecimento.	 Em	 Fevereiro	 de	 1996,	 na	
cidade	 de	 Caruaru,	 em	 Pernambuco,	 foi	 registrado	 o	 primeiro	
caso	comprovado	de	grave	hepatotoxicose,	seguida	de	morte,	após	
submissão de pacientes a sessões de hemodiálise. 
	 De	acordo	com	Carmichael	et	al.	(2001),	51	pacientes	da	
clínica	faleceram		por	volta	do	mês	de	Abril	e	um	total	de	76	mortes	
foram	reportadas	durante	o	período	de	estudo	do	evento	(Outubro	
de	 1997).	 Os	 estudos	 indicaram	 a	 presença	 das	 cianobactérias	
dos	 gêneros	Microcystis,	Anabaena	 e	Cylindrospermopsis,	 tendo-
se	 identificado	 a	 presença	 de	 diferentes	 variantes	 de	microcistina	
e em pequena quantidade, de cilindrospermopsina no Açude 
Tabocas,	 o	 qual	 fornecia	 água	 para	 o	 reservatório	 da	 clínica.	
Ainda,	doses	elevadas	de	cianotoxinas	foram	encontradas	no	filtro	
de	carvão	ativado	utilizado	para	a	purificação	da	água	na	entrada	
da	 clínica	 (Carmichael	 et	 al.,	 2001).	 Este	 incidente,	 referenciado	
como	 Síndrome	 de	 Caruaru,	 contribuiu	 para	 que	 as	 cianotoxinas	
fossem	incluídas	no	padrão	de	potabilidade	brasileiro	na	Portaria	n°	
1469/2000,	do	Ministério	da	Saúde,	substituída	posteriormente	pela	
Portaria	n°	518/2004	(MELO,	2006).	Pela	legislação,	as	instituições	
responsáveis pelo tratamento e distribuição da água para consumo, 
devem	monitorar	a	ocorrência	de	cianobactérias	e	cianotoxinas	nos	
mananciais	 de	 abastecimento,	 de	 forma	 a	 implementar	 medidas	
mitigadoras	 ou	 corretivas.	A	 Portaria	 n°	 518/2004,	 institui	 limite	
de	concentração	para	a	microcistina	em	1,0	µg.L-1	em	água	tratada	
e	destinada	ao	abastecimento	e	 recomenda	 limites	de	15,0	µg.L-1	
e	 3,0	 µg.L-1	para	 cilindrospermopsina	 e	 saxitoxina	 e	 congêneres,	
respectivamente.
	 Sivonen	 e	 Jones	 (1999)	 reportam	 outras	 ocorrências	 de	
intoxicações	 humanas	 com	 cianotoxinas,	 com	 datas	 antecedentes	
a	 Síndrome	 de	 Caruaru.	 O	 surto	 mais	 severo	 de	 toxicidade	 de	
cianobactérias em uma população humana ocorreu em uma ilha ao 
nordeste da costa da Austrália. Em razão da presença de sabor e odor 
desagradáveis na água de abastecimento, as autoridades responsáveis 
optaram	por	 interromper	a	 floração	aplicando	sulfato	de	cobre	no	
manancial.	Com	isso,	um	elevado	número	de	crianças	desenvolveu	
severa hepatoenterite e um total de 140 crianças e 10 adultos 
necessitaram	de	tratamento	hospitalar.	Neste	evento,	foi	identificada	
a	 presença	 da	 cianobactéria	 Cylindrospermopsis	 raciborskii.	 A	
introdução do algicida na água induziu ao rompimento das células e, 
consequentemente,	a	liberação	das	toxinas.	Na	legislação	brasileira,	
a	 adoção	 de	 algicidas	 como	método	 de	 controle	 de	 florações	 de	

cianobactérias é vetada, assim como qualquer intervenção que 
induza a lise celular destes organismos quando a densidade de 
cianobactérias	é	superior	a	20.000	cel.mL-1	(Brasil,	2004).
	 No	Brasil,	em	1988,	foi	descrito	um	dos	primeiros	casos	de	
morte	humana	por	uma	forte	epidemia	de	gastroenterite,	cuja	causa	
mais	provável	foi	relacionada	à	intoxicação	com	cianotoxinas.	Neste	
incidente,	em	um	período	de	42	dias	foram	registrados	cerca	de	2000	
casos	da	doença,	com	o	falecimento	de	88	pessoas,	sendo	na	maioria	
crianças.	O	fato	foi	relacionado	ao	consumo	de	água	do	reservatório	
de	Itaparica,	no	Estado	da	Bahia,	cuja	presença	das	cianobactérias	
Anabaena	e	Microcystis	vinha	sendo	observada	em	densidade	acima	
do	habitual	(Teixeira	et	al.,	1993).

Processos de tratamento aplicados à remoção de ciano-
bactérias e cianotoxinas em águas de abastecimento

 A presença de algas e cianobactérias em mananciais 
destinados	 ao	 abastecimento	 de	 água	 resultam	 em	 dificuldades	
operacionais do sistema de tratamento empregado, devido, em 
maior	grau,	a	resistência	química	de	algumas	espécies,	morfologia	
e	flutuabilidade	das	células.	Além	disso,	deve-se	considerar	ainda	a	
elevada	solubilidade	das	cianotoxinas	na	água,	que	tendem	a	passar	
facilmente	pelo	sistema	de	tratamento	(Brandão;	Domingos,	2006),	
repercutindo	em	uma	reduzida	eficiência	no	processo.	
	 Estudos	com	relação	à	remoção	de	células	e	subprodutos	
de	 cianobactérias,	 de	 uma	 forma	 geral,	 abordam	 as	mais	 variadas	
tecnologias,	 desde	 as	mais	 simplificadas,	 como	a	 filtração	 lenta,	 e	
os processos convencionais, em que são consideradas as etapas 
de	 coagulação/floculação,	 decantação	 e	 filtração,	 até	 a	 adoção	 de	
etapas	de	pré	e	pós-oxidação	utilizando	cloro,	ozônio,	peróxido	de	
hidrogênio,	 entre	 outros	 oxidantes,	 e	 adsorção	 em	 carvão	 ativado	
(Sá,	 2002;	 Mondardo,	 2004;	 Sens	 et	 al.,	 2005;	 Qiao;	 Tao,	 2005;	
Melo	 Filho,	 2006).	 Ainda,	 outras	 tecnologias	 têm	 sido	 adotadas,	
apresentando	elevada	eficiência,	como	a	flotação	por	ar	dissolvido,	a	
filtração	em	margem	e	a	tecnologia	de	filtração	em	membranas.
	 A	adoção	de	etapas	de	pré	e	pós-oxidação	têm	demonstrado	
resultados	 satisfatórios	 quanto	 à	 remoção	 de	 cianobactérias,	 mas	
apresentam	 problemas	 pela	 facilidade	 em	 promover	 a	 lise	 celular	
desses	 organismos,	 permitindo	 a	 liberação	 das	 cianotoxinas	 para	
o	 meio.	 Sens	 et	 al.	 (2005),	 em	 estudos	 utilizando	 a	 ozonização,	
destacam que a aplicação deste processo antes da remoção das 
células	de	cianobactérias	potencialmente	tóxicas	deve	ser	analisada	
com precaução, uma vez que poderá promover a lise celular dos 
organismos. Por outro lado, a ozonização realizada ao término 
do	 tratamento,	 pode	 apresentar	 elevada	 eficiência	 de	 remoção	
de	 cianotoxinas,	 podendo	 resultar	 na	 completa	 destruição	 desses	
compostos.	 Além	 da	 liberação	 de	 toxinas,	 deve-se	 considerar	 a	
potencialidade	 de	 formação	 de	 subprodutos	 da	 oxidação	 quando	
da	 presença	 de	 matéria	 orgânica	 e	 de	 material	 extracelular	 das	
cianobactérias.
	 A	adsorção	em	carvão	ativado	na	remoção	de	cianotoxinas	
presentes	na	água	apresenta	resultados	satisfatórios.	No	entanto,	um	
dos problemas relacionados com a sua adoção deve-se a possibilidade 
deste	material	sofrer	redução	na	capacidade	adsortiva	em	função	da	
matéria	orgânica	presente	no	meio	(Lee;	Walker,	2006).
	 Em	 relação	 aos	 sistemas	 de	 filtração	 em	 areia,	 lenta	
ou direta, embora diversos estudos na literatura indiquem sua 
elevada	eficiência	quanto	a	remoção	de	cianobactérias	e	mesmo	de	
cianotoxinas,	altas	densidades	de	algas	e	cianobactérias	na	água	bruta	
podem	resultar	em	uma	rápida	colmatação	dos	filtros,	repercutindo	
em maiores paradas para limpeza ou remoção da camada biológica 
superficial.	Neste	contexto,	a	adoção	de	sistemas	de pré-tratamento 
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torna-se necessária, com o intuito de impedir a sobrecarga do sistema 
de	filtração.	
	 A	flotação	por	ar	dissolvido	(FAD)	tem	sido	considerada	
um	 processo	 de	 tratamento	 efetivo,	 particularmente	 para	 águas	
que	 apresentam	 baixa	 turbidez	 e	 cor	 elevada,	 condições	 que	
caracterizam	 águas	 de	 ambientes	 eutrofizados.	 Uma	 vantagem	
considerada	para	a	FAD	em	relação	à	sedimentação	deve-se	a	menor	
permanência do lodo no sistema, evitando o rompimento das células 
de	cianobactérias,	impedindo,	dessa	forma,	a	liberação	das	toxinas.	
Por permitir a remoção de um maior número de células intactas e 
dessa	 forma,	 elevadas	 remoção	 de	 toxinas	 intracelulares,	 a	 FAD	
permite	ainda,	maiores	carreiras	de	filtração	na	etapa	subseqüente,	
resultando em menores custos de processo e melhor qualidade da água 
tratada. Diversos estudos na literatura 
reportam	 a	 eficiência	 da	 FAD	 na	
remoção de algas e cianobactérias em 
águas	 de	 abastecimento	 (Centurione	
Filho;	 Di	 Bernardo,	 2003;	 Oliveira,	
2005;	 Assis,	 2006;	 Teixeira;	 Rosa,	
2006).	 Considerando	 a	 remoção	
de	 toxinas	 dissolvidas,	 entretanto,	
estudos	indicam	a	baixa	eficiência	do	
processo	 para	 esta	 finalidade	 (Assis,	
2006;	 Teixeira	 e	 Rosa,	 2006;	 Coral,	
2009),	assim	como	observado	para	a	
sedimentação.
	 A	 filtração	 em	 margem	
tem se mostrado uma alternativa de 
tratamento bastante viável, simples e 
econômica,	utilizada	com	a	finalidade	
de remover materiais em suspensão, 
microrganismos	 e	 diferentes	
contaminantes químicos utilizando 
o	 próprio	 solo	 adjacente	 à	 fonte	 de	
água	como	meio	filtrante.	Neste	 tipo	
de sistema, são construídos poços nas 
margens	da	captação,	de	forma	a	criar	
uma	 diferença	 de	 nível	 que	 permita	
o escoamento da água no sentido 
proposto, passando pelo sedimento 
e	 sendo,	 dessa	 forma,	 tratada.	 As	
pesquisas	 realizadas	 no	 Brasil,	
visando	 à	 adoção	 desse	 sistema	 em	
mananciais de abastecimento com 
presença	de	cianobactérias,	de	forma	
a reduzir o impacto sobre o sistema 
de tratamento, apresentam resultados 
bastante	 satis-fatórios	 (Sens	 et	 al.,	
2006).
	 A	 reduzida	 eficiência	
dos sistemas convencionalmente 
utilizados para o tratamento de água 
quanto	 a	 remoção	 de	 toxinas,	 induz	
a busca por novas tecnologias. Na 
literatura destacam-se os processos 
de separação com membranas 
como uma tecnologia promissora 
na	 obtenção	 de	 elevadas	 eficiências	
de remoção, tanto de cianobactérias 
como	de	cianotoxinas	(Hitzfeld	et	al.,	
2000).	Dentre	os	diferentes	processos 
de separação por membranas, 
classificados	 em	 função	 do	 tipo	
de membrana utilizada e demais 

princípios	 de	 separação,	 a	 microfiltração	 (MF)	 e	 a	 ultrafiltração	
(UF),	 tem	 sido	 estudadas	 com	 o	 objetivo	 de	 remoção	 células	 de	
cianobactérias. Estudos realizados no âmbito do Prosab 4, utilizando 
membrana	 de	 ultrafiltração,	 indicaram	 a	 remoção	 de	 diferentes	
espécies de algas e cianobactérias em águas de abastecimento em sua 
totalidade	(Mierzwa,	2006).	A	nanofiltração,	por	sua	vez,	tem	sido	
estudada	como	um	processo	promissor	na	remoção	de	cianotoxinas,	
por apresentar reduzido diâmetro de poros, sendo capazes de reter 
compostos	moleculares	entre	200	e	1.000	Da	(Baker,	2004),	faixa	em	
que	diferentes	cianotoxinas	podem	ser	removidas.	
 Na Tabela 1, encontram-se relacionados estudos visando a 
remoção	de	cianobactérias	e	cianotoxinas	a	partir	dos	processos	de	
tratamento mencionados anteriormente.

Tabela 1 - Diferentes tratamentos aplicados para a remoção de cianobactérias e cianotoxinas.

(1) UV – Luz Ultravioleta; H2O2 – Peróxido de Hidrogênio               (2) MCYST - Microcistina
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	 Estudos	 relacionados	 à	 remoção	 de	 cianotoxinas	
por	 membranas	 de	 nanofiltração	 para	 diferentes	 tipos	 de	
cianotoxinas	 têm	demonstrado	 a	 eficiência	 da	 aplicação	 desta	
tecnologia	 para	 tal	 finalidade	 (Teixeira;	Rosa,	 2005;	Teixeira;	
Rosa,	2006b;	Teixeira;	Rosa,	2006c;	Gijsbertsen-Abrahanse	et	
al.,	2006;	Coral,	2009).
	 No	 Brasil,	 estudos	 em	 pequena	 escala	 têm	 sido	
desenvolvidos visando a avaliação de processos de tratamento 
para	remoção	de	cianobactérias	e	cianotoxinas,	como	a	flotação	
por	ar	dissolvido,	filtração	em	margem,	filtração	lenta	e	direta,	
oxidação	 e	 filtração	 em	 membranas,	 entre	 outros.	 Grande	
parte destes estudos é vinculada ao Programa de Pesquisa 
em	Saneamento	Básico	 (PROSAB)	 em	 parceria	 com	 diversas	
instituições de ensino no país. Alguns resultados destes estudos 
podem	ser	encontrados	na	edição	4	do	livro	PROSAB	–	Águas.	
Em	maior	escala,	o	Governo	do	Rio	Grande	do	Norte,	por	meio	da	
Caern	(Companhia	de	Águas	e	Esgoto	do	Rio	Grande	do	Norte)	
iniciou, no ano de 2009, a implantação de uma estação piloto de 
tratamento	de	água	(ETA)	no	município	de	Acari,	próximo	ao	
açude	Gargalheiras.	Com	investimento	de	R$150	mil,	pretende-
se a reprodução de diversos tipos de tratamento que produzirão 
parâmetros	de	projetos	para	adequar	às	Estações	de	Tratamento	
de	 Água	 do	 Estado,	 principalmente	 em	 relação	 a	 mananciais	
eutrofizados	(IN,	2009).	Dentre	os	processos	avaliados,	tem-se	
a	 realização	 do	 estudo	 dos	 processos	 de	 oxidação	 e	 adsorção	
como	coadjuvantes	da	dupla	filtração.

CONCLUSÕES

A presença de algas e cianobactérias em mananciais de 
abastecimento é uma realidade presentes em muitos locais, 
inclusive	 no	 Brasil.	 O	 conhecimento	 aprofundado	 das	
características destes organismos, assim como o entendimento 
da	necessidade	de	controle	a	essa	proliferação,	são	fatores	que	
devem ser considerados. Pesquisas de processos de tratamento 
que	 permitam	 a	 remoção	 de	 cianobactérias	 e	 das	 toxinas	 por	
estas produzidas são de elevada importância para reduzir as 
possibilidades	 de	 novos	 problemas	 de	 intoxicação	 humana.	
Não esgotam as possibilidades para resolver a problemática da 
presença	de	cianobactérias	em	mananciais	de	abastecimentos.	Os	
estudos	devem	ser	aprofundados	em	busca	do	aperfeiçoamento	
dos processos e de novas alternativas visando reduzir os riscos 
à	saúde	e	a	garantia	de	distribuição	de	água	com	qualidade	aos	
consumidores.
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RESUMO

	 O	 presente	 estudo	 foi	 realizado	 no	 reservatório	 de	
Vargem	 das	 Flores,	 um	 manancial	 de	 abastecimento	 de	 água	
localizado	na	Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte,	Minas	
Gerais,	Brasil.	O	principal	objetivo	do	trabalho	foi	caracterizar	
a	 ocorrência	 de	 oocistos	 de	Cryptosporidium	 spp.	 e	 cistos	 de	
Giardia	 spp.	e	avaliar	 sua	possível	associação	com	a	presença	
das bactérias Escherichia coli e Enterococcus spp. e com a 
turbidez	da	água.	O	programa	de	monitoramento	do	manancial	
teve a duração de um ano, com coletas mensais em quatro 
pontos	 e	 quatro	 profundidades.	 Os	 resultados	 das	 análises	
estatísticas	 indicaram	fracas	correlações	entre	os	protozoários,	
as bactérias e a turbidez, assim como indicaram concentrações 
de	 (oo)cistos	 dos	 protozoários	 relativamente	 baixas.	 Porém	 a	
ocorrência	 desses	 protozoários	 foi	 ubíqua,	 oferecendo	 perigo	
à	 saúde	 humana,	 caso	 a	 água	 seja	 consumida	 sem	 tratamento	
prévio, como nas atividades de recreação.

ABSTRACT

	 This	study	was	done	at	the	dam	of	Vargem	das	Flores,	
a	reservoir	supplying	the	cities	of	Belo	Horizonte	Metropolitan	
Region,	Minas	Gerais,	Brazil.	The	major	objective	was	to	char-
acterize	 the	 occurrence	 of	 Cryptosporidium	 spp.	 oocysts	 and	
Giardia	spp.	cysts	evaluating	their	association	with	the	presence	
of	 both	 bacteria	 Escherichia	 coli	 and	 Enterococcus	 spp.	And	
turbidity	 in	 the	Vargem	 das	 Flores	 reservoir.	 The	 monitoring	
program	was	carried	out	monthly	 for	one	year,	 sampling	 four	
sites	at	four	depths.	The	stastical	analyses	results	indicated	poor	
correlation among protozoan, bacteria and turbidity. In the same 
way	 it	 was	 indicated	 low	 concentrations	 of	 Cryptosporidium	
spp.	and	Giardia	spp.	However	the	occurrence	of	the	protozoan	
was	ubiquitous,	offering	danger	to	human	health	if	the	water	is	
consumed	without	previous	treatment,	like	in	recreational	activi-
ties.

PALAVRAS-CHAVE: Cryptosporidium spp.; Giardia spp.; 
Escherichia coli; Enterococcus spp.; turbidez; usos da água; 
reservatório tropical

KEYWORDS: Cryptosporidium spp. and Giardia spp. (oo)
cysts; Escherichia coli ; Enterococcus spp.; turbidity; water use; 
tropical reservoir

1. INTRODUÇÃO

	 Os	 protozoários	 Cryptosporidium	 e	 Giardia	 são	 os	
causadores, respectivamente, da criptosporidiose e da giardiose, 
doenças grastrointestinais cujo principal sintoma é a diarréia. A 
contaminação	se	dá	através	da	ingestão	das	formas	infecciosas	
dos	protozoários,	isto	é,	dos	oocistos	no	caso	do	Cryptosporidium,	
e	dos	cistos	de	Giardia,	que	podem	ser	ingeridos	pelo	hospedeiro	
através	do	contato	direto	com	as	fezes,	rota	oral-fecal,	ou	ainda,	
pelo consumo de água e alimentos contaminados. 
 A água é cada vez mais apontada como veículo da 
criptosporidiose e da giardiose. Dentre os principais problemas 
para	 se	controlar	 as	 infecções	estão	a	contaminação	 frequente	
dos	 corpos	 d’água	 por	 esgotos	 domésticos,	 a	 ineficiência	 do	
monitoramento	da	água	e	o	fato	de	muitos	animais,	domésticos	
e	selvagens,	serem	reservatórios	potenciais	de	Cryptosporidium	
e	 Giardia	 e	 contribuírem	 para	 ocorrência	 dos	 mesmos	 em	
mananciais utilizados para abastecimento público. 
 Segundo	Karanis	et	al.	 (2007)	pelo	menos	325	surtos	
de transmissão hídrica documentados em todo o mundo são 
atribuídos a protozoários patogênicos. Entre esses surtos o 
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Cryptosporidium	parvum	e	a	Giardia	duodenalis	contabilizaram,	
juntos, a maioria dos eventos epidêmicos. Tais dados abordaram 
desde	o	primeiro	surto	registrado	em	1983	para	Cryptosporidium	
em	Cobham,	Reino	Unido,	e	o	primeiro	surto	documentado	para	
Giardia	ocorrido	no	ano	de	1954	em	Portland,	Oregon,	EUA,	
até	o	ano	de	2007,	no	qual	a	revisão	foi	publicada.	
	 Os	 métodos	 normalmente	 utilizados	 para	 detecção	
desses	 protozoários	 são	 de	 custo	 superior	 àqueles	 utilizados	
ou	 aplicados	 à	 determinação	 dos	 indicadores	 bacterianos,	
fazendo-se	necessário	o	estudo	da	utilização	de	organismos	que	
possam servir de parâmetro na previsibilidade da ocorrência e 
remoção	de	oocistos	de	Cryptosporidium	e	 cistos	de	Giardia.	
Em vista disso, para se garantir a segurança microbiológica 
das águas para consumo humano, é necessário o emprego de 
organismos que apresentem correlação com a ocorrência desses 
protozoários para que possam ser utilizados como possível 
parâmetro substituto.
	 Portanto,	além	do	papel	que	exercem	como	indicadores	
de	contaminação	fecal,	foi	avaliada	a	existência	de	associação	
entre as bactérias Escherichia coli e Enterococcus spp., e os 
protozoários	Cryptosporidium	spp.	e	Giardia	spp.
	 Além	disso,	faz-se	necessário	o	uso	de	um	padrão	de	
referência	 consistente,	 tal	 como	 proposto	 na	 regulamentação	
Long	 Term	 2	 Enhanced	 Surface	 Water	 Treatment	 Rule	 –	
LT2ESWTR	(EPA,	2006).	Essa	regulamentação	propõe	níveis	
de	remoção	e/ou	inativação	mínimas	necessárias	para	a	redução	
da	 concentração	 de	 oocistos	 observada	 na	 água	 da	 fonte	 de	
forma	que	não	determine	um	risco	superior	ao	adotado	como	
aceitável. 
 Em vista disso, esse trabalho teve como principais 
objetivos;	(1)	avaliar	a	ocorrência	de	oocistos	de	Cryptosporidium	
spp.	e	cistos	de	Giardia	 spp.	no	 reservatório	de	Vargem	das	
Flores;	(2)	verificar	a	existência	de	correlação	entre	a	presença	
dos	protozoários	Cryptosporidium	spp.	e	Giardia	spp.,	e	dos	
indicadores bacteriológicos E. coli e Enterococcus spp. e a 
turbidez;	e	ainda	(3)	categorizar	as	estações	de	monitoramento	
do manancial de acordo com as recomendações da Agência de 
Proteção	Ambiental	dos	Estados	Unidos	(EPA),	para	a	média	
das	concentrações	de	oocistos	de	Cryptosporidium	spp.	

2. METODOLOGIA

2.1 Descrição do local de estudo

 O	presente	estudo	foi	realizado	na	represa	de	Vargem	
das	Flores,	a	qual	foi	inaugurada	em	1972	e	está	situada	nas	
coordenadas	geográficas	19°	53’	44,99	S	e	44°	09’	01,56”	W	–	
coordenadas	referentes	à	captação	da	Estação	de	Tratamento	
de	Água	(GOMES,	2008).	
	 A	represa	(Figura	1)	está	localizada	na	parte	sudoeste	
da	Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte	(RMBH),	dentro	
da bacia de drenagem do Rio Paraopeba, e abastece sete 
cidades	da	RMBH,	inclusive	a	própria	capital.	

	 Atualmente,	a	represa	possui	um	espelho	d’água	de	5,2	
quilômetros quadrados, com um volume de 44 milhões de metros 

Figura 1: Imagem satélite do manancial Vargem das Flores com a 
localização das estações e córregos de coleta da presente pesquisa. 

Modificado de Google Earth (2008). 

Figura 2: Fluxograma de atividades da pesquisa

cúbicos. A água acumulada tem a sua origem nos principais 
tributários:	Córrego	Água	Suja,	Ribeirão	Betim,	Córrego	Morro	
Redondo,	Córrego	Bela	Vista	e	Córrego	Batatal,	sendo	que,	com	
exceção	deste	último,	todos	os	outros	recebem	contribuição	de	
esgotos.	A	represa	possui	profundidade	máxima	de	18	metros,	e	
uma	profundidade	média	de	6	metros.	A	tecnologia	de	tratamento	
de	água	é	a	filtração	direta	descendente,	com	uma	vazão	média	
de 1,0 metro cúbico por segundo, para atender a uma população 
de	aproximadamente	400.000	habitantes	(SOUZA,	2003).	
	 O	fluxograma	das	principais	atividades	realizadas	neste	
trabalho	está	representado	na	Figura	2.
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Tabela 1: Descrição e coordenadas dos locais de coleta.

Tabela 2: Localização, parâmetros, frequência e métodos utilizados para o monitoramento da represa 
de Vargem das Flores, MG, no período de dezembro de 2007 a novembro de 2008.

* profundidade coletada apenas na estação 1.

 Em campo, durante a coleta 
das	amostras,	foram	registradas	
a data, horário, condições 
do tempo, temperatura do 
ambiente e das amostras. As 
amostras	 foram	 mantidas	 sob	
refrigeração	 a	 <10	 C°	 até	 o	
momento das análises.

2.3.3 Determinações de (oo)cistos de Cryptosporidium spp.   
e Giardia spp. nas amostras de água

	 A	 identificação	 e	 quantificação	 de	 (oo)cistos	 de	
Cryptosporidium	 spp.	 e	 Giardia	 spp.	 foram	 realizadas	 de	
acordo	com	o	Método	1623	(EPA	2005).	As	etapas,	materiais	
e reagentes utilizados na análise estão resumidos na Tabela 
3.	O	método	1623	–	Cryptosporidium	e	Giardia	em	água	foi	
preconizado para a determinação desses protozoários em 
amostras de água bruta ou tratada. Ele compreende as etapas 
de	 Filtração,	 Concentração,	 Separação	 Imunomagnética	
(IMS)	e	Identificação	Microscópica,	como	referido	na	Tabela	
3.	A	confirmação	é	feita	pelo	corante	DAPI	(4’,	6’-diamidino-
2-fenilindol)	 e	 pelo	 CID	 (microscopia	 de	 contraste	 de	
interferência	diferencial).	

2.2 Identificação das estações para coleta de amostras

	 Foram	definidas	quatro	estações	para	a	realização	das	
coletas:	 estação	 1	 -	 coleta	 realizada	 em	 cinco	 profundidades	
(Superfície,	Secchi,	5m,	10m	e	fundo)	e	estações	2,	3	e	4,	com	
coletas	realizadas	em	quatro	profundidades	(Superfície,	Secchi,	
5m	e	fundo).	O	motivo	da	existência	de	um	ponto	de	coleta	a	mais	
na	estação	1	é	o	fato	da	mesma	possuir	valores	de	profundidade	
máxima	superiores	em	relação	as	demais	estações.	É	importante	
ressaltar	que	essas	estações	foram	selecionadas	devido	ao	seu	
significado	 sanitário,	 pois	 são	 caracterizadas	 por	 uma	 densa	
ocupação e pela prática de atividades recreacionais, além disso, 
a escolha também se baseou em questões de logística nas 
coletas	e	no	fato	de	haver	registros	históricos	de	monitoramento	
da	água	nestes	pontos	por	parte	da	Companhia	de	Saneamento.	
	 A	 caracterização	 da	 área	 de	 estudo	 foi	 feita	 com	 o	
auxílio	de	um	barco	motorizado	
(Tohatsu	–	18).	À	medida	que	
as estações de coleta eram 
percorridas	 os	 pontos	 foram	
delimitados	por	um	Sistema	de	
Posicionamento	Global	(GPS),	
da	 marca	 Garmin,	 modelo	
eTrex	Legend.	
 Após isso, as coorde-
nadas	foram	lançadas	e	marca-
das	na	própria	fotografia	(satéli- 
te)	do	manancial,	através	do	site	
Google	Earth	(2008),	conforme	
mostrado	na	Figura	1.	A	Tabela	
1 apresenta a descrição das 
estações de coleta.

2.3 Procedimentos de coleta e métodos de análise 

2.3.1 Cryptosporidium spp e Giardia spp

 Para	 a	 realização	 das	 coletas	 para	 análise	 dos	 (oo)
cistos	dos	protozoários	Cryptosporidium	spp.	 e	Giardia	 spp.	 os	
galões	 plásticos	 com	 capacidade	 para	 10	 L	 foram	 previamente	
lavados	 com	 Extran	 diluído	 e	 esterilizados	 por	 calor	 úmido	
(121°C,	 1,5	 atmosfera,	 15	minutos)	 em	 autoclave.	 Em	 seguida,	
foram	ambientados	com	50	mL	de	solução	tampão	fosfato	com	
Tween 20, 1% concentrada, por agitação manual por três vezes. A 
secagem	dos	galões	ocorreu	à	temperatura	ambiente	com	prévia	
vedação do gargalo.
 A	 coleta	 da	 água	 na	 represa	 foi	 feita	 com	 auxílio	 da	
garrafa	coletora	de	Van	Dorn,	sempre	na	profundidade	de	extinção	
do	 disco	 de	 Secchi,	 utilizada	 para	 avaliar	 a	 extensão	 da	 zona	
eufótica.	 O	 monitoramento	 para	 os	 protozoários	 foi	 realizado	

somente	na	profundidade	de	extinção	do	disco	de	Secchi	devido	ao	
significado	limnológico	desta	profundidade.	Ademais,	o	elevado	
custo das análises inviabilizaria a pesquisa economicamente, 
caso	 fossem	 analisadas	 amostras	 de	 todas	 as	 profundidades	 –	
superfície,	Secchi,	5m,	10m	(no	caso	da	estação	1)	e	fundo.	

2.3.2 Escherichia coli, Enterococcus spp e turbidez

 As técnicas de coleta, preservação e transporte das 
amostras	 para	 as	 análises	 bacteriológicas	 (Escherichia	 coli,	
Enterococcus	 spp.)	 e	 para	 a	 quantificação	 da	 turbidez	 foram	
baseadas	 no	 Standard	Methods	 for	 the	 Examination	 of	Water	
and	Wasterwater	 (APHA,	 2005).	A	 Tabela	 2	 apresenta	 todos	
os	 locais,	 parâmetros,	 frequências	 e	 referência	 dos	 métodos	
utilizados	no	monitoramento	da	represa	de	Vargem	das	Flores.	
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Tabela 3: Resumo do material para coleta e para os métodos de análise das amostras de água para pesquisa de (oo)cistos de Cryptosporidium spp. e 
Giardia spp. pelo método 1623 EPA 2005.

* composto por um recipiente plástico forrado com filtros de papel levemente umedecidos com água destilada e incubado à temperatura ambiente no escuro.

2.4 Categorização das estações monitoradas segundo as      
recomendações da EPA (2006)

	 	A	 EPA,	 ao	 elaborar	 a	 LT2	 ESWTR,	 estabeleceu	
créditos	 em	 log-remoção	 de	 Cryptosporidium	 para	 cada	
etapa inserida ao longo do processo de abastecimento de 
água de consumo, desde a escolha do tipo de manancial 
até	as	alternativas	tecnológicas	mais	eficientes	de	remoção	
e	 de	 inativação	 desses	 protozoários	 (CORNWELL	 et	 al.,	
2003).	Além	 disso,	 a	 norma	 propõe	 tratamento	 adicional	
para	 Cryptosporidium,	 através	 do	 estabelecimento	 de	
categorias	para	os	sistemas	de	abastecimento	em	função	das	
concentrações médias de oocistos encontradas na água da 
fonte.	Cada	categoria	direciona	o	sistema	a	um	nível	mínimo	
de remoção provido por uma técnica de tratamento e processos 

a	serem	adicionados	em	função	da	concentração	média	de	
oocistos	na	água	da	fonte	(EPA,	2006).	Essa	categorização	
“Bins”	é	baseada	em	resultados	de	monitoramento	da	água	
da	 fonte.	 Para	 chegar	 a	 essa	 classificação,	 a	 EPA	 (2006)	
determina	que	cada	sistema	(>10.000	habitantes)	determine	
a	 concentração	 de	 Cryptosporidium	 calculando	 a	 média	
de resultados de amostras individuais de um ou mais 
anos de monitoramento.  Aos sistemas de abastecimento 
classificados	em	“Bins”	de	concentrações	mais	baixas	não	
são requereridos tratamentos adicionais, enquanto que os 
sistemas	 onde	 foram	 atribuídos	 “Bins”	 de	 concentrações	
mais altas devem adicionar processos que reduzam as 
concentrações	de	Cryptosporidium	–	Tabela	4.	Ademais,	é	
importante ressaltar que, o risco tolerável estabelecido na 
EPA é de 10-4	PPA	(por	pessoa	ano).
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Tabela 4: Concentração média de oocistos de Cryptosporidium na água bruta e o  

tratamento adicional requerido para obtenção dos créditos.

	 Logo,	 no	 presente	 trabalho	 também	 foi	 realizada	 a	
classificação	das	estações	nas	categorias	–	“Bins”	–	estabelecidas	
pela	LT2	ESWTR	–	EPA	(2006)	feita	a	partir	da	média	aritmética	
das	concentrações	de	oocistos	de	Cryptosporidium	spp.	obtidas	
durante 12 meses, com análise de 12 amostras, em cada uma das 
estações separadamente.

2.5 Controle da Qualidade da Análise – CQA

	 Foi	avaliado	o	percentual	de	recuperação	do	método	1623,	
EPA	(2005),	para	as	contagens	de	(oo)cistos	com	os	kits	EASYSEED	
da	BTF	Technology	com	suspensão	de	100±1	(oo)cistos	em	água	
bruta	da	represa	de	Vargem	das	Flores.	Portanto,	para	classificação	
das	estações	nas	categorias	–	“Bins”	os	resultados	foram	corrigidos	
aplicando os resultados dos percentuais de recuperação.
 
2.6 Análise Estatística dos Resultados

 Os	 dados	 referentes	 à	 ocorrência	 dos	 (oo)cistos	 dos	
protozoários	 Cryptosporidium	 spp.	 e	 Giardia	 spp.	 Foram	
comparados	em	 todas	as	estações	 fazendo	uso	do	 teste	Kruskal	
Wallis	(teste	não-paramétrico),	com	nível	de	significância	de	5%.	
	 Os	testes	de	Spearman	foram	utilizados	para	a	avaliação	
da	 correlação	 entre	 os	 (oo)cistos	 de	 Cryptosporidium	 spp.	 e	
de	Giardia	spp.	e	os	parâmetros	 (E.	coli,	Enterococcus	spp.	e	
turbidez),	em	cada	estação	de	coleta	da	represa	de	Vargem	da	
Flores	 na	 profundidade	 de	
extinção	do	disco	de	Secchi.
          Ademais, é importante 
ressaltar que, a interpretação 
da	 estatística	 dos	 dados	 foi	
feita	 com	 cautela	 tendo	 em	
vista a limitação imposta 
pelo número relativamente 
pequeno	de	dados	(12).

3. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO

3.1 Avaliação do percentual 
de recuperação do método

 Em relação ao grau

recuperação do método 1623 EPA 
(2005),	 para	 detecção	 de	 oocis- 
tos	 de	 Cryptosporidium	 e	 cistos 
de	 Giardia	 nas	 amostras	 de	 água	
bruta da represa de Vargem das 
Flores,	 foram	 obtidos	 resultados 
com grau de recuperação em torno 
de 40% para oocistos e 30% 
para	 cistos,	 utilizando-se	 kits 
EASYSEED	com	100	(±	1)	oocistos 
por suspensão testada. Esses percen-
tuais	 foram	 aplicados	 sobre	 os 
resultados	 finais	 de	 acordo	 com 
a Tabela 8, e condizem com os 
resultados de recuperação previa-

mente relatados na literatura.
          
3.2 Avaliação das concentrações de cistos de Giardia spp. e 
de oocistos de Cryptosporidium spp. nas estações 1, 2, 3 e 4

 A Tabela 5 apresenta as concentrações de cistos 
de	Giardia	spp.	verificadas	nas	estações	1,	2,	3	e	4	durante	o	
período de dezembro de 2007 a novembro de 2008.
 Os	resultados	revelaram	que	as	concentrações	de	cistos	de	
Giardia	spp.	encontradas	na	represa	de	Vargem	das	Flores	oscilaram	
entre 0 a 8 cistos em 10 L de amostra, com percentual de amostras 
positivas de 66,6% na estação 3 e de 50% nas estações 1, 2 e 4. 
Essas	concentrações	de	cistos	de	Giardia	spp.	foram	relativamente	
baixas,	 quando	 comparadas	 com	 as	 concentrações	 encontradas	
em	mananciais	 lóticos,	 tais	 como	os	 estudados	por	FRANCO	et	
al.,	 2001;	MACHADO	&	 CERQUEIRA,	 2003.	 No	 entanto,	 foi	
similar	 ao	 resultado	 encontrado	 por	 Hachich	 et	 al.	 (2004),	 que	
ao estudarem diversos mananciais para abastecimento público do 
estado	de	São	Paulo	verificaram	que,	em	geral,	mananciais	lênticos	
apresentavam	menor	ocorrência	de	Giardia	spp.	e	Cryptosporidium	
spp. que os mananciais lóticos. 
	 No	Japão,	Hashimoto	et	al.	(2001)	avaliaram	a	presença	
de	cistos	de	Giardia	em	um	sistema	de	abastecimento	de	água	que	
operava	com	ciclo	completo.	Os	resultados	mostraram	que	os	cistos	
de	Giardia	foram	detectados	em	três,	i.	é,	12%	das	26	amostras.
 Essa menor ocorrência de protozoários em reservatórios 

Tabela 5: Concentrações de cistos de Giardia spp. em todas as estações monitoradas com os respectivos 
percentuais de amostras positivas.

N.D.: Não Detectado (para fins de cálculo da média foi considerado valor zero); % amostras +: percentual de amostras 
positivas p/ cistos de Giardia spp. em um total de 12 análises por estação.
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observados na Tabela 6.
	 As	 concentrações	 de	 oocistos	 de	 Cryptosporidium	
spp.	 variaram	 entre	 0	 a	 4	 oocistos/10	L	 durante	 o	 período	 de	
monitoramento	(Tabela	5)	com	percentual	de	50	%	de	amostras	
positivas na estação 1, seguido pela estação 4 com 41,6% de 
amostras positivas, estação 2 com 33,3%, e estação 3 com 8,3%.
 Essas ocorrências acompanham concentração 
verificada	 por	 Leal	 (2005),	 que	 encontrou	 variações	 de	 1	 a	 3	
oocistos	Cryptosporidium/10	L	na	água	bruta	do	rio	Itapecerica	
em	 Divinópolis,	 MG,	 com	 percentual	 de	 50%	 de	 ocorrência.	
Entretanto, em pesquisa realizada em dois mananciais de 
abastecimento	 de	 água	 na	 cidade	 de	 Viçosa,	 MG,	 ambos	
lóticos,	foram	verificadas	concentrações	médias	de	oocistos	de	
Cryptosporidium	da	ordem	de	6	a	20	oocistos/L,	ou	60	a	200	
oocistos/10	L	(HELLER	et	al.,	2004).	
	 No	Japão,	Hashimoto	et	al.	(2001)	também	avaliaram	
a	 presença	 de	 (oo)cistos	 de	 Cryptosporidium	 e	 os	 resultados	
mostraram	 que	 os	 oocistos	 foram	 detectados	 em	 nove	 das	 26	
amostras analisadas, o que equivale a uma porcentagem de 35%. 
 Ademais, é possível observar nas Tabelas 5 e 6 que 
houve	maior	concentração	de	cistos	de	Giardia	spp.	em	todas	as	

Tabela 6: Concentrações de oocistos de Cryptosporidium spp. em todas as estações monitoradas com os respectivos 
percentuais de amostras positivas.

N.D.: Não Detectado (para fins de cálculo da média foi considerado valor zero); % amostras +: percentual de amostras positivas p/ oocistos de Cryptosporidium spp. 
em um total de 12 análises por estação.

estações monitoradas, quando comparada com a concentração de 
oocistos	de	Cryptosporidium	spp.	O	mesmo	fato	foi	observado	
por	Lee	et	al.	(2007)	que	examinaram	a	ocorrência	de	oocistos	
de	Cryptosporidium	e	cistos	de	Giardia	em	um	rio	na	Coréia,	
e	perceberam	que	em	geral,	o	número	de	cistos	de	Giardia	foi	
maior	do	que	o	dos	oocistos	de	Cryptosporidium,	no	entanto	as	
diferenças	foram	tão	mínimas	que	não	puderam	ser	confirmadas	
estatisticamente. 
	 Ademais,	a	baixa	concentração	tanto	de	cistos,	quano	
de oocistos pode ser devido a predação de patógenos pelo 
zooplâncton e a subsequente incorporação de agentes patogênicos 
em	pellets	fecais	também	influencie	na	fixação	desses	a	outras	
partículas	 do	 efluente.	 Por	 conseguinte,	 a	 agregação	 de	 (oo)
cistos	 ao	material	 particulado,	 ou	 a	 integração	 dos	mesmos	 à	
matéria	orgânica,	irá	influenciar	na	taxa	de	patógenos	e	favorecer	

o	decaimento	dos	(oo)cistos	na	coluna	d’água;	pois,	embora	a	
sedimentação	individual	dos	(oo)cistos	seja	extremamente	lenta,	
a capacidade de se aderirem a partículas aumenta potencialmente 
sua	velocidade	de	sedimentação.	Sendo	assim,	a	sedimentação	
provavelmente	contribuiu	para	uma	menor	concentração	de	(oo)
cistos	na	camada	superficial	(BROOKES	et	al.,	2004).
	 A	 distribuição	 dos	 (oo)cistos	 de	 Cryptosporidium	
spp.	 e	 de	Giardia	 spp.	 em	 todas	 as	 estações	monitoradas	 está	
apresentada	nas	Figuras	3	e	4.	

é,	 segundo	 Brookes	 et	 al.	 (2004),	 atribuída	 aos	 fatores	 de	
remoção, inclusive sedimentação e inativação por temperatura, 
radiação	UV	e	predação.	De	acordo	com	os	autores,	o	destino	
e transporte dos patógenos ao longo do reservatório estão 
intimamente relacionados aos processos hidrodinâmicos que 
ocorrem	em	ambientes	lênticos,	como	por	exemplo,	o	tempo	de	
residência	da	água,	e	à	carga	de	patógenos	afluente	à	 represa.	
Um	bom	exemplo	da	influência	dos	processos	hidrodinâmicos	
na	carga	de	patógenos	foi	mostrado	em	um	estudo	isolado	de	três	
reservatórios	em	Biesbosch,	Países	Baixos,	no	qual	a	estocagem	
com	 longos	 períodos	 de	 detenção	 (cerca	 de	 oito	 meses)	
apresentou	 reduções	de	2,3	 logs	de	Giardia,	1,4	a	1,9	 logs	de	
Cryptosporidium,	2,2	logs	de	E.	coli	e	1,7	logs	de	Enterococcus	
spp.	(WHO,	2004),	sendo	que	em	condições	naturais,	a	taxa	de	
decaimento de oocistos em ambientes aquáticos é 0,005 a 0,037 
unidades	log	por	dia	(WHO,	2006).	
 Além disso, a ressuspensão de agentes patogênicos dos 
sedimentos	 do	 fundo	 do	 corpo	 d’água	 	 também	 influencia	 na	
distribuição dos protozoários no reservatório.
Os	 resultados	 das	 análises	 de	 oocistos	 de	 Cryptosporidium	
spp. das amostras de água das estações 1, 2, 3 e 4  podem ser 
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Figura 3: Gráfico “box-whisker” das concentrações de cistos de Giardia (cistos/10 L) no 
período de dezembro de 2007 a novembro de 2008, estações 1, 2,3 e 4, Vargem das Flores – MG.

Figura 4: Gráfico “box-whisker” das concentrações de oocistos de  Cryptosporidium 
(oocistos/10 L) no período de dezembro de 2007 a novembro de 2008, estações 1, 2,3 e 4, 

Vargem das Flores – MG.

	 As	 concentrações	 de	 cistos	 de	 Giardia	 spp.	 não	
apresentaram	diferenças	estatisticamente	significativas	ao	nível	
de	significância	de	95%,	entre	as	estações	monitoradas,	o	que	
caracteriza uma distribuição aparentemente homogênea dos 
cistos	de	Giardia	spp.	ao	longo	da	represa	de	Vargem	das	Flores	
e, portanto, nenhuma estação de monitoramento poderia ser 
considerada melhor ou pior tendo em vista este parâmetro.
	 Da	 mesma	 forma,	 o	 teste	 estatístico	 não	 revelou	
diferenças	 significativas	 das	 concentrações	 de	 oocistos	 de	

Cryptosporidium	spp.	entre	as	estações.	
	 Embora	 as	 concentrações	 dos	 (oo)cistos	 de	
Cryptosporidium	 spp.	 e	 Giardia	 spp.	 tenham	 sido	
relativamente	 baixas,	 conforme	 apresentado	 nas	 Tabelas	 5	
e 6, essa ocorrência parece ter sido ubíqua e homogênea ao 
longo	 de	 toda	 a	 extensão	 da	 represa	 de	Vargem	 das	 Flores	
(Figuras	 3	 e	 4),	 pois,	mesmo	 na	 estação	 à	 jusante,	 distante	
do desaguamento dos córregos tributários, como é o caso da 
estação	1,	os	(oo)cistos	estavam	presentes.	



25 DAE
maio/2010

janeiro/2011

artigos técnicos

3.3 Correlação entre protozoários, bactérias e turbidez

 A Tabela 7 apresenta as correlações obtidas entre 
os	 protozoários	 Cryptosporidium	 spp.	 e	 Giardia	 spp.	 e	 os	
parâmetros E. coli,  Enterococcus spp. e turbidez em todas as 
estações monitoradas.

Tabela 7: Matriz de correlação, segundo Spearman, dos valores de turbidez (uT), (oo)cistos/L, E. coli  e Entero-
coccus spp. (NMP/100 mL), no período de dezembro de 2007 a novembro de 2008, Vargem das Flores – MG.

E – Estação de coleta.

	 Os	resultados	em	todas	as	estações	apresentaram	fracas	
correlações	 relativa	 aos	 protozoários	 Cryptosporidium	 spp.	 e	
Giardia	spp.	com	o	parâmetro	físico	turbidez.	
	 Resultado	 similar	 foi	 verificado	 por	Nieminski	 et	 al.	
(2008),	 que	 encontraram	 correlações	 pobres	 entre	 esses	 dois	
parâmetros após reunir dados de sete anos do monitoramento 
de	 sete	 estações	 de	 tratamento	 de	 água.	Ao	 final	 do	 estudo	
os autores concluíram que a turbidez não era um indicador 
confiável	para	a	presença	de	Cryptosporidium	em	águas.	
	 A	correlação	obtida	entre	as	variáveis	Cryptosporidium	
spp.	 e	 	 E.	 coli	 também	 foi	muito	 fraca	 em	 todas	 as	 estações	
monitoradas	–	Tabela	7.	Portanto,	a	E.	coli	não	se	comportou	
como um indicador adequado da presença deste protozoário na 
presente	pesquisa.	Em	relação	à	correlação	entre	Giardia	spp.	e		
E. coli, houve correlação moderada apenas na estação 1.
 Quanto ao Enterococcus spp. houve correlação alta 
com	o	Cryptosporidium	spp.	e	com	a	Giardia	spp.	na	estação	
1, contudo nas demais estações 
a correlação dessa bactéria com 
os protozoários  mostrou-se 
fraca.
	 Em	 relação	 às	 esta-
ções 2, 3 e 4, as bactérias e 
os protozoários apresentaram 
correlação	fraca.	Embora	Cryp- 
tosporidium,	 Giardia,	 E.	 coli	
e	 coliformes	 totais	 tenham	
origem	 nas	 fezes	 humanas	 e	
animais e são supostamente 
equanimente diluídos quando 
afluem	ao	corpo	d’água,	a	fal- 
ta	 de	 correlação	 significativa	
entre patógenos entéricos e 
indicadores	fecais	pode	refletir	diferentes	taxas	de	sobrevivência	
e	 sedimentação.	 Enquanto	 a	 infecciosidade	 dos	 (oo)cistos	 é	
influenciada	por	vários	fatores	ambientais,	inclusive	temperatura,	
umidade,	 predação	 e	 exposição	 à	 radiação	 ultravioleta,	 eles		
são conhecidos por sua capacidade de sobreviver meses na 
água,	 diferentemente	 das	 bactérias	 de	 indicação	 fecal,	 que	

morrem	mais	rapidamente	do	que	os	protozoários	(KEELEY	&	
FAUKNER,	2008).		
 O	 Comitê	 Distrital	 Provinciano	 Federal	 Canadense	
(2002),	sobre	água	potável,	afirma	que	a	E.	coli	não	é	um	bom	
indicador	 para	C.	 parvum	e	G.	 lamblia.	 Para	TALLON	et	 al.,	
(2005),	 mais	 trabalhos	 precisam	 ser	 feitos	 para	 correlacionar	
a presença de E. coli com a presença	 de	 patógenos,	 a	 fim

de avaliar a necessidade da 
utilização de indicadores 
adicionais.
		 É	 importante	 des- 
tacar que a correlação entre 
a presença dos dois proto- 
zoários	 –	 Cryptosporidium	
e	 Giardia	 –	 não	 foi	 reali-
zada na presente pesquisa, 
pelo	 fato	 de	 que	 ambos	 são 
protozoários de transmissão 
fecal-oral,comparti-lhando	
vários	 fatores	 biológicos	 e	
epidemiológicos.

3.4 Categorização das estações de monitoramento de acordo 
com as recomendações da Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (EPA) 

 Para concluir e sintetizar a ocorrência dos protozoários 
Giardia	 spp.	 e	 Cryptosporidium	 spp.	 na	 represa	 de	Vargem	
das	 Flores,	 a	 Tabela	 8	 apresenta	 a	 estatística	 descritiva	 das	
concentrações	de	 (oo)cistos	verificadas	em	todas	as	estações	
monitoradas. Nessa tabela todos os valores das concentrações 
de	(oo)cistos	verificados	foram	corrigidos	para	1L,	pois	a	tabela	
da	EPA	 “bin”	 é	 baseada	 em	 litro.	Além	disso,	 os	 resultados	
também	 foram	corrigidos	pelo	percentual	de	 recuperação	do	
método,	isto	é	40%	para	oocistos	e	30%	para	cistos	(mesmo	os	
dados	de	cistos	não	sendo	abordados	para	tal	discussão),	pois	
com	eles	uma	estação	pode	mudar	de	“bin”	e	de	risco.	
 A partir das médias aritméticas das concentrações 

de	 (oo)cistos	 de	 Cryptosporidium	 spp.	 encontradas	 na	

Tabela 8: Estatística descritiva dos parâmetros Cryptosporidium (oocisto/L) e Giardia (cisto/ 
L) – estações 1,2,3 e 4 multiplicado pelo percentual de recuperação.

(%) valores multiplicados pelo percentual de recuperação, 40% e 30% para oocistos e cistos, 
respectivamente.

represa	 de	 Vargem	 das	 Flores	 (Tabela	 8)	 foi	 possível	

enquadrar as estações monitoradas em uma categoria de 

acordo	 com	 a	 LT2	 ESWTR	 (EPA	 2006).	A	 categorização	

está apresentada na Tabela 9. 
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	 Como	 a	 tecnologia	 de	 tratamento	 utilizada	 na	ETA	de	
Vargem	das	Flores	é	a	filtração	direta,	a	mesma	é	capaz	de	atender	
ao	log	de	remoção	requerido	pela	EPA,	para	as	estações	1	–	onde	é	
realizada	a	captação	–	e	estações	2,	3	e	4.
	 É	 importante	 ressaltar	 que	 a	 categorização	 apre-
sentada	 na	 Tabela	 9,	 foi	 feita	 a	 partir	 da	 média	 aritmética	
(multiplicada	 pelo	 percentual	 de	 recuperação	 do	 método)	 das	
concentrações	 de	 oocistos	 de	 Cryptosporidium	 spp.	 obtidas	
durante 12 meses e com análise de apenas 12 amostras, o que é 
relativamente pouco para caracterizar um ambiente aquático. 
Além	disso,	 a	EPA	(2006)	 recomenda	a	análise	em	um	período	
de	 24	 meses	 com	 coletas	 mensais	 ou	 quinzenais.	 Se	 for	
mensal	 é	 feita	 uma	 média	 aritmética	 das	 24	 amostras,	 se	 for 

Figura 5: Esquema da distribuição dos (oo)cistos na represa de Vargem 
das Flores. Os valores ao lado de cada seta são relativos às concentrações 

médias de oocistos de Cryptosporidium spp. e cistos de Giardia spp.

	 A	Tabela	10	apresenta	as	concentrações	de	 (oo)cistos	
verificadas	nos	 córregos	 tributários	de	Vargem	das	Flores,	 e	 a	

Tabela 10: Concentração de (oo)cistos de Cryptosporidium spp. e de Giardia spp. nos córregos tributários da 
represa de Vargem das Flores, referentes as análises realizadas em setembro de 2007, maio e setembro de 2008.

A.S.: Água Suja; R.B.Ribeirão Betim; M.R.: Morro Redondo; B.V.: Bela Vista; N.C.: Não Coletado; 
N.D.: Não Detectado (para fins de cálculo da média foiconsiderado valor zero).

Tabela 9: Categorização segundo a LT2ESWTR – EPA 2006 – das estações de coleta (1, 2, 3 e 4) da 
represa de Vargem das Flores – M G.

CC = Ciclo Completo; FD = Filtração Direta;  * não requer tratamento adicional.

quinzenal	é	 feita	a	média 
das doze maiores concen- 
trações para tal categori-
zação. Por conseguinte, o 
enquadramento acima a- 
penas complementa a dis- 
cussão, mas não deve ser 
dado como verdade abso- 
luta  da categorização da 
represa de Vargem das 
Flores,	 uma	 vez	 que	 esse 

manancial	 vem	 sofrendo	 cada dia mais ocupação urbana
o	que	juntamente	com	a	presença	de	animais,	justifica	a	ocorrência	
ubíqua	dos	protozoários	Cryptosporidium	spp.	e		da	Giardia	spp.	
verifica	da	na	represa.	
	 Contudo,	é	importante	mencionar	um	fato	positivo	que	
é	a	interceptação	de	esgotos	na	bacia	hidrográfica	que	vem	sendo	
feito	 pela	 Companhia	 de	 Saneamento,	 tal	 ação	 contribui	 para	
reduzir a concentração de cistos e oocistos na represa.
	 Para	 facilitar	 a	 compreensão,	 a	 Figura	 5	 dispõe	 um	
esquema	 da	 represa	 de	 Vargem	 das	 Flores	 e	 as	 médias	 das	
concentrações	 de	 oocistos	 de	Cryptosporidium	 spp.	 e	 cistos	 de	
Giardia	spp.	em	cada	local	de	amostragem.	

tabela 11 reúne os valores em log de redução das concentrações 
de	(oo)cistos	entre	as	estações	e	os	córregos	tributários.
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	e	de	Giardia	spp.	na	represa	de	Vargem	das	Flores	mostrou-se	
equânime e não indicou uma estação que apresente melhor 
qualidade de água tendo em vista esse parâmetro. 

•		 As	 menores	 médias	 de	 oocistos	 de	 Cryptosporidium	
spp.	foram	encontradas	na	estação	3,	embora	a	diferença	não	
tenha	 sido	 estatisticamente	 significativa	 quando	 comparada	
com as estações 1 , 2 e 4. 

•		 Houve	 diluição	 expressiva	 da	 carga	 de	 (oo)cistos	 de	
Cryptosporidium	spp.	e	de	Giardia	spp.	dos	córregos	para	a	
represa, indicando que a represa atuou como barreira sanitária.

•		 Os	 parâmetros	 E.	 coli,	 Enterococcus	 spp.	 e	 turbidez	
apresentaram	correlação	muito	fraca	com	a	presença	dos	(oo)
cistos	de	Cryptosporidium	spp.	e	de	Giardia	spp.	e,	portanto,	
de acordo com essa pesquisa, se mostraram pobres como in-
dicadores	da	ocorrência	desses	protozoários	na	fonte.

•  As estações 1, 2, 3 e 4 se enquadraram na categoria 1 da 
LT2ESWTR	sendo	suficiente	o	tratamento	por	filtração	direta.
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mesmo	ocorreu	com	a	concentração	média	de	cistos	de	Giardia	
spp. entre as estações  2 e 1.
 Entretanto, é importante ressaltar que mesmo que as 
diferenças	das	concentrações	de	(oo)cistos	de	protozoários	ao	
longo	 das	 estações	 (4,	 3,	 2	 e	 1)	 não	 tenham	 sido	 relevantes,	
em	 termos	 de	 Cryptosporidium	 e	 Giardia,	 aparentemente	
há	 um	 perigo	 maior	 nas	 estações	 localizadas	 à	 montante	 do	
que	 naquelas	 à	 jusante.	 O	 mesmo	 pode	 ocorrer	 em	 outros	
reservatórios lênticos, utilizados para abastecimento público. 
Logo, pode-se esperar que captar a água o mais distante 
possível	da	montante	é	um	fator	de	segurança	microbiológica,	
principalmente	se	esta	sofre	elevado	aporte	de	efluentes,	como	
é	o	caso	da	represa	de	Vargem	das	Flores.	

4. CONCLUSÕES

	 Com	base	nos	resultados	da	pesquisa,	pode-se	concluir	que:

•		 A	distribuição	dos	(oo)cistos	de	Cryptosporidium	spp.
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RESUMO

	 Este	trabalho	apresenta	um	estudo	de	eficiência	energética	
para o planejamento da operação de estações elevatórias de esgoto 
(EEE).	Verificou-se	a	necessidade	do	estudo	diante	da	complexidade	
da	gestão	oferta	e	demanda	dos	sistemas	de	esgoto,	uma	vez	que	a	
vazão	de	efluentes	gerada,	 ao	 longo	do	dia,	 é	variável	 conforme	
curva	 apresentada	 no	 trabalho	 e	 também	 o	 custo	 por	 Kwh	 de	
energia elétrica não é constante durante as 24 horas do dia. Para esta 
situação	formulou-se	um	modelo	de	otimização	através	da	técnica	
de programação linear inteira mista onde procura-se agendar o 
acionamento e desligamento de bombas hidráulicas com o objetivo 
de minimizar o custo total com energia elétrica. Para estudo de caso 
optou-se	por	modelar	o	sistema	final	elevatório	de	esgoto	de	uma	
cidade do interior paulista que representa um problema bastante 
típico	e	suficiente	para	validar	a	metodologia	desenvolvida.

ABSTRACT

	 This	work	 presents	 a	 study	 of	 energy	 efficiency	 for	 the	
planning	of	 the	operation	of	elevatory	stations	of	sewer	(EEE).	 It	
was	verified	necessity	of	the	study	a	time	that	the	outflow	of	sewer	
generated	 to	 the	 long	one	of	 the	day	 is	 changeable	 in	 agreement	
curve	presented	in	the	work	and	also	the	cost	for	Kwh	of	electric	
energy	is	not	constant	during	the	24	hours	of	the	day.	Ahead	of	this	
situation	a	model	of	optimization	 through	 the	 technique	of	 linear	
programming	was	formulated	entire	mixing	where	it	is	looked	set	
appointments	the	drive	and	disconnection	of	hydraulical	bombs	with	
the	objective	to	minimize	the	total	cost	with	electric	energy.	For	case	
study	it	was	opted	to	shape	the	elevatory	final	system	of	sewer	of	a	
city	of	the	São	Paulo	interior	that	represents	a	problem	sufficiently	
typical and enough to validate the methodology developed.

PALAVRAS-CHAVE: Estação	Elevatória	de	Esgoto.	Eficiên-
cia	Energética.	Otimização

KEYWORDS: Elevatory	Station	of	Sewer.	Energy	Efficiency.	
Optimization.

1. INTRODUÇÃO

 Os	processos	de	 tratamento	de	efluentes	domésticos	e	
industriais	 experimentaram	avanços	 tecnológicos	consideráveis	
nas	 últimas	 décadas.	 Porém,	 novos	 desafios	 precisam	 ser	
assumidos	 como,	 por	 exemplo,	 as	 questões	 operacionais	
pertinentes a estes sistemas. Em muitos casos as condições 
topográficas	 das	 cidades	 e	 bairros	 nem	 sempre	 permitem	 o	
escoamento	 por	 gravidade	 dos	 efluentes,	 nos	 coletores,	 até	 a	
estação	de	tratamento	de	efluentes	(ETE).	Por	esta	razão,	faz-se	
necessário	construir	estações	elevatórias	de	efluentes	(EEE),	para	
conduzir	os	efluentes	em	condutos	forçados,	transpondo	bacias,	
sendo necessário para isso vencer pontos de cotas mais elevada, e 
em certos trajetos voltar a escoar por gravidade. Em certos casos o 
bombeamento pode ser necessário a distâncias consideráveis. No 
caso	dos	emissários	submarinos	para	lançamento	de	efluentes,	a	
linha de recalque pode ter vários quilômetros. 
	 Os	 custos	 operacionais	 nas	 estações	 elevatórias	 de	
efluentes	(EEE)	atingem	cifras	elevadas	para	os	municípios.	Uma	
tarefa	 importante	 é	 procurar	modular	 a	 operação	 das	 estações	
elevatórias buscando a redução dos custos diretos e indiretos e 
melhorar	a	eficiência	das	estações	elevatórias	de	efluentes,	seja	
pela redução dos custos com a manutenção ou pela economia 
direta com energia elétrica.
	 Este	trabalho	tem	como	objetivo	fazer	um	planejamento	
de	 uma	 estação	 elevatória	 de	 efluentes	 (EEE)	 e	 montar	 um	
modelo	 de	 programação	 linear	 inteira	 mista	 no	 Microsoft	
Excel	para	agendar	o	acionamento	das	bombas	em	uma	estação	
elevatória	visando	reduzir	o	custo	com	energia	elétrica.	O	estudo	
com	horizonte	de	planejamento	diário	(24	horas)	e	intervalos	de	
discretização a cada 10 minutos, levando em conta os parâmetros 
hidráulicos da EEE, número e potência das bombas de recalque, 
bem como custo da energia elétrica nos intervalos analisados.

2. A COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO 
SANITÁRIO

 As	 canalizações	 coletoras	 de	 efluentes	 sanitários	
funcionam	 como	 condutos	 livres	 e	 devem	 ser	 projetadas	
respeitando limites estabelecidos nas normas técnicas, em 
especial as declividades, o que implica em uma diminuição 
contínua das cotas, ao longo de cada trecho de canalização, 
de montante para jusante. Tendo em vista a manutenção de 
velocidades de escoamento, tais que consigam garantir condições 
de	tensão	trativa	maior	ou	igual	a	1	Pa,	isto	faz	com	que	cada	
trecho	será	projetado	em	função	de	uma	declividade	mínima.
 Para que os custos com escavações e instalação 
das canalizações sejam viáveis é recomendado procurar a 
concordância entre o sentido do escoamento nos condutos e a 
declividade natural do terreno, respeitando a declividade mínima 
exigida	para	cada	trecho	projetado	(MACINTYRE,	1997).
	 Porém,	 nem	 sempre	 se	 tem	 condições	 topográficas	
onde	a	 superfície	do	 terreno	apresente	 tais	 situações	e,	 assim,	
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para que se tenham condições mínimas de escoamento, a 
profundidade	 dos condutos cresce de montante para jusante, 
podendo	atingir	níveis	 impraticáveis,	caso	o	perfil	 topográfico	
do projeto ao longo do desenvolvimento da canalização 
continue	 em	 condições	 desfavoráveis.	 Se	 os	 condutos	
atingirem	 profundidades	 excessivas,	 teoricamente	 acima	 de	
4,0m	(dificuldades	para	operação	de	 retro-escavadeira),	 então,	
devem ser empregadas instalações que transportem as vazões 
até então recolhidas, para uma cota que permita a construção 
e operação dos trechos a jusante daquele ponto novamente em 
condições	viáveis	tecnicamente	(trechos	em	condutos	forçados).	
Esta recuperação de cotas é obtida por meio de uma estação 
elevatória	 de	 efluentes.	Além	 da	 situação	 descrita	 é	 possível	
projetar	 elevatórias	 específicas	 para	 recalque	 de	 efluentes	
produzidos	em	áreas	baixas,	para	captação	de	vazões	de	bacias	
diferentes	 (sistemas	 distritais),	 quando	 da	 ultrapassagem	 de	
divisores de água, na necessidade de lançamentos submersos 
nos	recalques	de	lodos	nas	estações	de	tratamento.	Uma	estação	
elevatória, por ser uma instalação eletromecânica que consume 
energia,	acondicionada	em	edifício	próprio,	constitui-se	em	uma	
obra que irá onerar tanto a implantação, quanto a operação do 
sistema, devendo ser objeto de minuciosos estudos comparativos, 
para	que	seu	projeto	só	seja	definido	quando	não	houver	opção	
técnica alternativa mais viável. 

2.1. Estações Elevatórias de Esgoto 

	 Segundo	 AZEVEDO	 NETO	 (1998)	 as	 estações	
elevatórias	de	efluentes	(EEE)	podem	ser	classificadas	de	várias	
maneiras,	porém	nenhuma	delas	é	satisfatória.	O	autor	menciona	
que	a	classificação	pode	ser	feita	em	função	da	capacidade,	da	
altura	de	recalque,	da	extensão	do	conduto,	da	fonte	de	energia,	
do	 tipo	 de	 construção	 e	 outras.	 A	 PNB-569/75	 da	 ABNT	
classifica	as	estações	elevatórias	de	efluentes	de	acordo	com	os	
seguintes critérios:

Tabela 01 – Classificação de uma Estação Elevatória de 
Efluentes

	 As	EEE	 têm	suas	características	definidas	a	partir	da	
determinação das vazões a elevar, dos equipamentos a serem 
instalados e do método construtivo.
 Tipicamente quando são moldadas no local, as EEE 
são estruturas construídas em concreto armado nas construções 
subterrâneas	e	em	alvenaria	nas	externas.	
	 Constituem-se	de	uma	câmara	de	recepção	denominada	
de poço úmido, de detenção ou de coleta, no qual se instalam 
grades	 de	 retenção	 de	 material	 grosseiro	 (d	 >	 2,5	 cm) 

	e	dispositivos	para	retirada	desse	material	retido,	escadas	fixas	
de	acesso,	entradas	de	sucção	e	extravasores.	Também	possuem	
uma câmara de operação denominada de poço seco ou câmara 
de trabalho, onde estão instalados os equipamentos de impulsão 
(conjuntos	 moto-bombas),	 geradores,	 válvulas	 de	 controle	 e	
antigolpe,	 conexões	 de	 continuidade	 do	 recalque,	 exaustores,	
além de estruturas de circulação de operadores e transporte de 
máquinas.	 (MACINTYRE,	 1997).	 Nas	 EEEs	 de	 maior	 porte,	
sobre o poço seco, podem estar localizadas dependências de 
acomodação	dos	operadores	(instalações	sanitárias	e	escritório)	
e equipamentos e dispositivos necessários a operação e 
manutenção	das	instalações	(talhas,	ganchos	e	chaves,	quadros	
elétricos,	alarmes	e	painéis	de	controle	automáticos	e	manuais),	
sistemas	de	ventilação	e	calefação,	drenagem,	etc.
	 Para	 escolha	 definitiva	 da	 localização	 de	 uma	 EEE	
devem ser observados e analisados os seguintes aspectos: 

 menor	desnível	geométrico	entre	a	captação	e	o	fim	do	re-
calque	e	menor	extensão	deste;	
 facilidade	de	obtenção	do	terreno	para	instalação	da	EEE;	
 proteção natural contra possíveis inundações; 
 possibilidades	de	ampliações	futuras;	
 facilidades	de	acesso;	
 possibilidades de eventuais descargas de esgotos em gale-
rias	 ou	 canais	 próximos	 quando	 de	 paralisações	 do	 sistema	
elevatório; 
 distância das maiores concentrações habitacionais; 
 facilidade	de	obtenção	de	energia	elétrica;
 redução	de	ruídos	(uso	de	painéis	acústicos);
 controle	de	odores	(limpeza	periódica	do	poço	úmido	e	gra-
des);
 harmonização	da	edificação	com	o	ambiente	vizinho.	

 Independente dos pontos citados, as recomendações 
para o posicionamento das E.E.E., em geral, decorrem do 
traçado das redes coletoras e canalizações de maior diâmetro 
equivalente,	situando-se	nos	pontos	mais	baixos	de	uma	bacia,	
ou	de	um	setor	de	coleta,	ou	nas	proximidades	de	rios,	córregos	
e praias.
	 No	 entanto,	 as	 questões	 sobre	 eficiência	 energética	 e	
otimização do custo operativo deveriam ser incorporadas ao 
conjunto	de	fatores	citados,	pois	elas	representam	uma	parcela	
significativa	do	orçamento	anual	das	empresas	de	saneamento.

2.2. Equipamentos para recalque de efluentes

 Nas estações elevatórias de esgotos o tipo de bomba 
mais	utilizado	é	a	centrífuga,	com	velocidade	fixa	ou	variável,	
podendo	ser	de	eixo	horizontal	ou	vertical.	As	verticais	podem	
ser	com	motor	acoplado	ou	de	eixo	longo,	estas	de	uso	menos	
frequente.	Também	são	muito	empregados	os	conjuntos	moto-
bombas	 submersíveis	 (de	 eixo	 vertical).	 Além	 das	 bombas	
centrífugas	também	são	empregadas	as	bombas	helicoidais	e	os	
ejetores	pneumáticos,	com	relativa	frequência.	A	descrição	das	
principais características e a aplicabilidade desses equipamentos 
é o que será desenvolvido a seguir. 
	 As	bombas	centrífugas	são	compostas	de	uma	carcaça	
que molda em seu interior um canal de secção gradualmente 
crescente para direcionar o líquido bombeado para a saída da 
bomba com energia de pressão. Este canal é chamado de voluta. 
Dentro da voluta encontra-se um elemento girante denominado 
de	rotor	que	recebe	energia	mecânica	através	do	seu	eixo	e,	pelo	
princípio	da	força	centrífuga,	remete	o	líquido	aspirado	através	
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da	sucção,	do	seu	centro	para	a	periferia,	na	voluta.	
	 Diferentemente	 dos	 rotores	 empregados	 no	 bombe-
amento	da	água	limpa,	que	são	do	tipo	fechado,	os	de	bombas	
centrífugas	 para	 esgotos	 são	 do	 tipo	 aberto,	 que	 permitem	
o bombeamento de sólidos em suspensão no esgoto, com 
diâmetros equivalentes iguais a até cinco centímetros. Também 
é	freqüente	o	emprego	de	conjuntos	moto-bombas	submersíveis.	
Esses conjuntos têm a vantagem imediata, do ponto de vista 
construtivo, de não requererem a construção de um poço seco. 
Nestes	 conjuntos	 a	 bomba	 e	 o	motor	 formam	um	monobloco	
que	 opera	 dentro	 da	massa	 líquida	 a	 ser	 elevada.	 O	 conjunto	
pode ser movimentado verticalmente através de uma haste-
guia	(ou	conjunto	de	hastes)	em	aço	inoxidável	que	permite	o	
acoplamento	automático	entre	o	flange	de	saída	da	bomba	e	o	da	
entrada da tubulação de recalque, apenas pelo seu peso próprio, 
sem	 necessidade	 de	 parafusos,	 tornando	 igualmente	 singela	
as operações inversas com emprego de uma talha quando de 
previsíveis inspeções ou reparos.  

3. TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO

 As técnicas de otimização vem sendo aplicadas com 
sucesso nas últimas décadas para a solução de problemas 
de alocação de recursos, sistemas de logística e transportes, 
planejamento	de	produção,	etc.	Sua	história	de	desenvolvimento	
vem	desde	a	Segunda	Guerra	Mundial,	onde	a	United	States	Air	
Force	organizou	um	grupo	de	pesquisadores	de	nome	SCOOP	
(Scientific	Computation	 of	Optimum	Program),	 sob	 a	 direção	
de	 Marshall	 K.	Wood,	 para	 tentar	 solucionar	 o	 problema	 de	
alocação de recursos limitados de modo a otimizar objetivos. 
George	B.	Dantzig	era	um	dos	membros	deste	grupo,	e	embora	
nenhum	método	de	expressivo	sucesso	fosse	descoberto	durante	
a	guerra,	ele	formulou	o	problema	de	programação	linear	geral	e	
propôs	o	Método	Simplex	em	1947.	Foram	desenvolvidos	alguns	
métodos práticos de solução para o problema de programação 
linear	baseado	no	Método	Simplex	entre	1948	e	1952.	Durante	
estes	 anos,	 algumas	 atenções	 foram	 dirigidas	 para	 uso	 dos	
primitivos equipamentos computacionais, limitados em alcance 
e velocidade de processamento. 
	 Em	 1957	 outros	 aperfeiçoamentos	 ocorreram:	 o	
aperfeiçoamento	 das	 técnicas	 de	 inversão	 de	 matrizes,	 a	 ma-
nobra de variáveis implicitamente limitadas e a introdução 
do algoritmo dual, cuja teoria já havia sido lançada em 1953. 
Nenhum	 destes	 desenvolvimentos	 foi	 de	 grande	 uso	 durante	
muitos anos, entretanto eles são agora características padrões, em 
versões melhoradas, de sistemas de programas computacionais 
para	Programação	Linear	(PL).
	 Desde	1957	todos	os	aspectos	da	PL	foram	desenvolvi-
dos em ritmo e escopo acentuados. Técnicas de decomposição 
foram	estudas	desde	1953,	porém	 tais	 técnicas	eram	na	época	
impraticáveis	 ou	 ineficientes.	 Porém,	 com	 a	 publicação,	 em	
1959,	do	algoritmo	Dantzig-Wolfe,	o	interesse	por	estas	técnicas	
cresceu muito. Por volta de 1963, os desenvolvimentos se 
voltaram para os programas computacionais e considerações 
sistêmicas,	especialmente	as	técnicas	algébricas.	Grandes	passos	
também	 foram	 dados	 para	 descobrir	 novas	 aplicações	 para	 a	
programação linear.
 A qualidade de um modelo de Programação Linear 
está	 associada	 à	 exatidão	 com	 que	 ele	 representa	 a	 realidade	
e o grau em que captura aspectos essenciais da realidade. 
Contudo,	 é	 comum	 que	 nem	 todos	 os	 aspectos	 intervenientes	
possam	 ser	 controlados.	 É	 importante	 saber	 selecionar	 o	 que	
é relevante. Estes cuidados necessários na modelagem de 

problemas	justificam	a	formação	de	equipe	de	profissionais	de	
diferentes	áreas,	num	esforço	de	sinergia	para	a	modelagem	de	
problemas	complexos	que	envolvem	conhecimento	de	natureza	
multidisciplinar.

3.1. Solução Computacional

 Para a solução de problemas de otimização é 
recomendado	 o	 uso	 de	 softwares	 adequados	 para	 o	 tipo	 do	
problema a ser resolvido. Dentre os vários aplicativos disponíveis 
para	microcomputadores,	um	deles	se	destaca	pela	facilidade	do	
ambiente	 tipo	 planilha	 eletrônica,	 que	 é	 o	 Solver	 da	 planilha	
eletrônica	EXCEL.	Esta	planilha	acompanha	o	OFFICE	que	é	
um	 produto	 da	Microsoft	 Corporation	 e	 pode	 ser	 processado	
no	 sistema	 operacionail	Windows.	 O	Microsoft	 Excel	 Solver	
resolve problemas genéricos de programação matemática, 
podendo	 usar	 o	 código	 de	 otimização	 não-linear	 Generalized	
Reduced	Gradient.	Já	para	os	problemas	lineares	com	variáveis	
inteiras	 utiliza-se	 o	 Método	 Simplex	 com	 limites	 sobre	 as	
variáveis	 e	 o	 método	 de	 desvio	 e	 limite	 (LOESCH,	 1999).	
Devido	 à	 popularidade	 da	 planilha	Excel	 e,	 por	 conseqüência	
a	maior	possibilidade	de	acesso	a	ferramenta	Solver,	foi	então	
escolhida para ilustrar como um problema de PL pode ser 
computacionalmente resolvido. 

3.2. A Programação Inteira e mista

 Os	problemas	de	Programação	Linear	 Inteira	e	Mista	
são,	 a	 princípio,	 estruturados	 da	 mesma	 forma	 que	 os	 de	
Programação	Linear.	O	que	os	 caracteriza	 é	 a	 presença	de	 ao	
menos	uma	restrição	de	integridade.	De	acordo	com	LOESCH	
(1999),	 “entende-se	 por	 restrição	 de	 integridade	 imposta	 a	
uma	variável,	a	exigência	feita	quanto	os	possíveis	valores	que	
podem ser assumidos pela mesma. devendo assumir um número 
inteiro.”
	 É	o	caso	de	uma	variável	que	representa,	por	exemplo,	
a quantidade de carros produzidos. Ao impor restrições 
de integridade para estas variáveis temos um problema de 
Programação	 Inteira	 /	 Mista.	 Se	 todas	 as	 variáveis	 dever	 ser	
inteiras, costuma-se denominar o problema de programação 
inteira; caso as restrições de integridade sejam impostas apenas 
a algumas variáveis do modelo, mas não todas, temos um 
problema de programação mista. Não obstante, a técnica de 
resolução empregada é a mesma.
	 Um	procedimento	 algorítmico	mais	 bem	 elaborado	 é	
imprescindível.	Uma	alternativa	é	a	Técnica	de	Ramificação	e	
Limite	(Branch	and	Bound).	Embora	existam	outros	algoritmos	
de	programação	inteira,	como	o	de	Balas	e	de	Gomory,	algoritmos	
de	enumeração	lexicográfica,	etc;	o	algoritmo	da	Ramificação	e	
Limite	é	o	de	emprego	mais	comum.	Em	termos	de	eficiência	
computacional, na comparação entre os diversos algoritmos, 
não	 existe	 uma	 palavra	 final.	 Isto	 é,	 enquanto	 o	 algoritmo	 de	
Ramificação	 e	 Limite	 é	 mais	 eficiente	 que	 os	 demais	 para	
determinados problemas, pode suceder o contrário em outros.

4. METODOLOGIA

	 O	problema	da	operação	de	uma	EEE,	além	de	atender	
requisitos	ligados	diretamente	ao	tipo	de	fluido,	o	qual	não	pode	
permanecer muito tempo no reservatório de sucção, ainda merece 
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estudos	sobre	eficiência	energética	advinda	do	planejamento	do	
sistema de bombeamento.
	 A	entrada	de	efluentes	numa	EEE	não	é	constante	ao	
longo do dia e percebe-se claramente que a variação na vazão 
de	entrada	de	efluentes	é	dependente	da	vazão	de	saída	de	água	
tratada	nas	estações	de	tratamento	de	água	(ETA).	A	maior	parte	
dos reservatórios domésticos permanecem cheios a menos que 
ocorra	interrupções	no	fornecimento	de	água	tratada.	Portanto,	
à	medida	que	se	consome	água,	necessita-se	de	água	para	repor	
ao reservatório e gera-se esgoto para a rede coletora, mesmo que 
com	uma	porcentagem	de	perdas	em	função	do	tipo	de	uso	da	
água.
	 Atendendo	 às	 orientações	 de	 número	 máximo	 de	
partida nos motores a cada intervalo de tempo, respeitando 
tempo	 máximo	 de	 permanência	 do	 efluente	 no	 reservatório	
de sucção, pode-se equacionar um mecanismo otimizado de 
acionamento das bombas hidráulicas de maneira a minimizar os 
custos total ao longo de um determinado período com energia 
elétrica.	Salienta-se	que	não	 se	 trata	de	minimizar	o	consumo	
total de energia elétrica ao longo do período e sim o custo total, 
pois	 é	 necessário	 levar	 em	 conta	 o	 fato	 que	 o	 valor	 da	 tarifa	
é	 diferenciado	 ao	 longo	 das	 24	 horas	 do	 dia	 como	 forma	 de	
penalizar	o	consumo	próximo	aos	horários	de	pico.

4.1. Equacionamento do Problema de Otimização

 A seguir descrevem-se as equações matemáticas que 
definem	o	problema	de	bombeamento	de	efluentes	em	uma	EEE.

4.1.1. Vazão média horária afluente a EEE

	 A	vazão	horária	média	de	entrada	de	efluentes	na	EEE	
pode ser obtida pela divisão do volume diário total de esgoto 
bombeado	à	ETE	pelo	número	de	horas	de	um	dia	(24h).

.....................................................................(2)

.............................................................................(1)

..............................(3)

:	Vazão	média	horária	de	efluente	bombeado	(m3/h);

:	Volume	de	esgoto	diário	bombeado	(m3).

onde: 

 Para o planejamento da estratégia otimizada de operação 
das bombas hidráulicas é necessário conhecer as magnitudes das 
vazões	 de	 entrada	 de	 efluentes	 na	EEE	 a	 cada	 hora.	 Para	 isso	
uma	 boa	 aproximação	 é	 a	 utilização	 de	 uma	 curva	 neutra	 de	
demanda	 de	 água	 tratada	 na	 ETA	 e	 assim	 aplicar	 coeficientes	
multiplicadores	da	vazão	horária	média,	de	forma	a	construir	uma	
sequência de 24 valores distintos de vazão de entrada na EEE. 
A	denominação	“curva	neutra”	significa	 tomar	em	cada	hora	a	
vazão da hora dividida pela vazão média diária, caracterizando 
um	fator	adimensional	(K

t
)	específico	para	cada	hora.

onde:

:	Vazão	de	efluente	no	intervalo	t	(m3/h);

:	Coeficiente	da	curva	neutra	para	o	intervalo	t;

:	Vazão	média	diária	de	entrada	de	efluentes	a	EEE	(m3/h);

4.1.3. Balanço hídrico no reservatório de sucção da EEE

	 O	balanço	hídrico	na	EEE	deve	ser	mantido	em	todos	os	
intervalos	e	a	diferença	entre	as	vazões	de	entrada	e	saída	na	EEE,	
multiplicado pelo intervalo de tempo t deve ser numericamente 
igual a variação de nível no reservatório de sucção multiplicado 
pela	área	da	base	do	reservatório	de	sucção.	Observa-se	que	as	
bombas utilizadas na EEE são iguais.

onde: 

:	Número	de	bombas	em	operação	no	intervalo	t	(unid.);

:	Área	da	seção	transversal	do	poço	de	sucção	(m2);

...........................................................(4)

:  Nível mínimo operacional no reservatório de sucção;

: Número de bombas em operação no intervalo t;

:	Número	mínimo	de	bombas	em	funcionamento;

:	Número	máximo	de	bombas	em	funcionamento.

:		Nível	máximo	operacional	no	reservatório	de	sucção;

...........................................................(5)

.....................................................(6)

:	 Nível	 d´água	 (efluentes)	 no	 reservatório	 de	 sucção	 ao	
final	do	intervalo	t	(m);

:	 Nível	 d´água	 (efluentes)	 no	 reservatório	 de	 sucção	 no	
início	do	intervalo	t	(m);

:	 Vazão	 do	 ponto	 de	 funcionamento	 de	 uma	 bomba	
hidráulica	no	intervalo	t	da	EEE	(m3/h);

4.1.4. Nível máximo e mínimo operacional do reservatório 
de sucção

É	 preciso	 atender	 a	 algumas	 restrições	 operacionais	 e	 dentre	
elas	destacam-se	a	manutenção	de	níveis	máximos	e	mínimos	
no reservatório de sucção. 

4.1.5. Número de bombas hidráulicas em operação na EEE

O	número	de	bombas	hidráulicas	em	operação	não	pode	exceder	
o número total de bombas disponíveis, já o número mínimo 
de bombas hidráulicas em operação pode ser zero caso seja 
permitido	a	parada	total	da	EEE	ou	fixar	um	número	mínimo	de	
bombas	em	operação	desde	que	a	vazão	de	entrada	de	efluentes	
tenha	condição	de	manter	o	sistema	em	funcionamento.

onde: 

onde: 



33 DAE
maio/2010

janeiro/2011

artigos técnicos

:	potência	requerida	para	o	intervalo	t	(KW);

:	Custo	com	energia	elétrica	no	intervalo	t	(R$);	

:	rendimento	do	conjunto	moto-bomba	(%);

:	rendimento	do	conjunto	moto-bomba	(%);

:	Preço	da	energia	elétrica	no	intervalo	t	(R$/KWh);

:	carga	manométrica	no	intervalo	t	(m);

:	carga	manométrica	média	ao	longo	do	horizonte	diário	(m);

:	constante	da	expressão	da	potência	(KW/m3/h);

:	Energia	requerida	no	intervalo	t	(KWh).

...........................................(7)

..................................................................................(8)

......................................................................(13)

.....................................................................(10)

................................................................(11)

.................................................(9)

4.1.6. Potência e Energia

	 A	 potência	 exigida	 nos	 conjuntos	 moto-bomba	 está	
diretamente	 relacionada	 ao	 rendimento	 dos	 conjuntos,	 à	 altura	
manométrica	 para	 efetuar	 o	 bombeamento	 e	 a	 vazão.	 O	 peso	
específico	do	fluido	pode	ser	considerado	bem	próximo	ao	valor	
utilizado	para	a	água.	Como	forma	de	simplificar	o	equacionamento	
foi	admitido	que	a	altura	manométrica	fique	em	torno	de	um	valor	
médio	diário.	Esta	simplificação	é	bastante	razoável	uma	vez	as	
cotas	acima	ou	abaixo	deste	nível	médio	se	compensam	ao	longo	
do	 dia.	Assim,	 foi	 estabelecida	 uma	 constante	 de	 cálculo	 que	
multiplicada	pela	vazão	de	bombeamento	de	efluente	resulta	na	
potência necessária. Esta potência multiplicada pelo número de 
conjuntos moto-bomba e pelo tempo resulta no valor da energia 
necessária para tal operação. 

.....................................................(12)

onde: 

4.1.7. Custo do Bombeamento de efluentes

	 O	custo	com	energia	a	cada	intervalo	de	tempo	
é obtido multiplicando-se o valor da energia pelo custo 
da energia no intervalo de tempo correspondente. Nesta 
metodologia admite-se a possibilidade de trabalhar com 
custos	 diferenciados	 a	 cada	 intervalo	 de	 tempo	 e	 assim	
o modelo priorizar bombeamentos em momentos que o 
valor da energia seja de menor custo.

onde: 

4.1.8. Objetivo: Minimização do Consumo de Energia Elétrica

	 O	 objetivo	 desta	 metodologia	 é	 promover	 o	
bombeamento	necessário	na	EEE,	de	forma	a	minimizar	o	custo	

com	o	fornecimento	de	energia,	o	que	também	garante	a	eficiência	
energética	 caso	 as	 tarifas	 horárias	 não	 sejam	 diferenciadas.	A	
função	objetivo	do	problema	de	otimização	foi	definida	por:

onde: 

5. ESTUDO DE CASO

 Para demonstrar a viabilidade da metodologia 
desenvolvida neste trabalho optou-se por realizar um estudo de 
caso	aplicado	na	modelagem	da	Estação	Elevatória	de	Efluentes	
(EEE)	que	serve	a	Estação	de	Tratamento	de	Efluentes	 (ETE)	
de	 uma	 cidade	 de	 médio	 porte	 do	 interior	 do	 Estado	 de	 São	
Paulo.	Trata-se,	portanto,	de	um	Estação	Elevatória	de	Efluentes	
existente,	 configurada	 como	 convencional	 de	 poço	 úmido	
com	 conjunto	 de	 moto-bomba	 submerso.	 Todo	 efluente	 se	
concentra	num	poço	de	visita	à	montante	da	EEE.	Em	seguida,	
o	efluente	atravessa	por	uma	caixa	de	areia,	para	que	ocorra	a	
sedimentação	das	partículas	mais	finas.	Finalmente,	o	efluente	
chega ao reservatório de sucção, onde se encontram os conjuntos 
moto-bomba.	A	tubulação	de	recalque	é	toda	em	ferro	fundido,	
com	registros	e	válvulas	de	retenção	na	saída	da	EEE.	O	efluente	
é recalcado até as lagoas de aeração e decantação, localizada 
numa cota adequada, que permite o seu encaminhamento por 
gravidade	 até	 ser	 despejado	 (após	 tratamento)	 em	 um	 curso	
d´água com capacidade de suporte.
	 Uma	dificuldade	que	pode	 ser	 destacada	na	 estrutura	
física	da	EEE	é	a	 falta	da	divisão	da	estação	em	duas	células	
distintas, que permitiria a operação alternada em um período pré-
fixado	em	cada	célula,	permitindo	a	realização	das	manutenções	
preventivas na célula que se encontra parada.
	 O	funcionamento	do	conjunto	moto-bomba	submersível	
é	feito	por	meio	de	bóias	automáticas	(chave	de	nível	inferior	e	
chave	de	nível	superior),	porém	o	funcionamento	destas	bóias	
não	é	muito	eficiente,	principalmente	por	causa	da	aderência	de	
materiais	 flutuantes	 constantemente	 encontrados	 nas	 estações	
elevatórias de esgoto. No quadro 1, apresentado a seguir, pode-
se	verificar	as	características	técnicas	da	EEE.

Quadro 1 – Dados da Estação Elevatória de Esgoto em Estudo

 Na	figura	1	apresenta-se	a	curva	de	efluentes	que	chegam	a	
EEE para uma região com predominância residencial que tem como 
principal	período	de	geração	de	efluentes	a	parte	diurna.	Refere-se	ao	
gráfico	em	estudo	das	áreas	totalmente	edificadas,	porém,	com	número	
de	moradores	distinto.	Para	o	gráfico	apresentado	na	figura	1,	o	número	
de moradores é maior ou igual a 4,5 moradores por economia.
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Figura 1 – Curva de afluência de efluentes na EEE Figura 3 – Porcentagem de volume do reservatório de sucção ocupado com efluente

Figura 2 – Número de bombas em operação

	 Na	 figura	 2	 apresenta-se	 o	 esquema	 de	 acionamento	
das bombas hidráulicas ao longo do horizonte de planejamento, 
obtido	pela	utilização	do	modelo	de	otimização.	Com	a	aplicação	
da	metodologia	de	otimização	verificou-se	que	foram	necessárias	
no	máximo	três	bombas	em	uso	concomitante,	e	isso	em	apenas	
um	intervalo	de	dez	minutos.	Nos	intervalos	de	baixa	demanda	a	
necessidade	ficou	limitada	a	uma	bomba	em	operação.	
	 A	figura	3	apresenta	a	porcentagem	de	armazenamento	
no reservatório de sucção para o horizonte de planejamento. 
É	 interessante	 notar	 que	 a	 solução	 ótima	 utiliza	 duas	 bombas	
apenas,	 em	 horário	 fora	 da	 ponta,	 levando	 o	 reservatório	 de	
sucção,	 às	 dezenove	 horas,	 em	posição	 bastante	 baixa	 (20%),	
assim permitindo trabalhar com uma bomba durante o período 
de	ponta	e	acumular	efluentes	no	reservatório	até	cerca	de	85%	
(após	as	vinte	horas).	É	importante	observar	que	a	solução	ótima	
garante a viabilidade de implementação operacional, pois todas 
as	restrições	operacionais	foram	formuladas	adequadamente	por	
meio	das	equações	(1)	a	(6).	É	claro	que	a	solução	ótima	pode	
ainda	ser	simplificada	para	facilitar	a	implementação,	definindo	
por	 exemplo	 (neste	 caso),	 a	 utilização	 de	 apenas	 uma	 bomba	
entre 00:00h e 07:00hs, duas bombas entre 07:00hs e 19:00hs e 
uma	bomba	entre	19:00hs	e	24:00hs.	A	necessidade	pontual	(10	
minutos)	de	três	bombas	entre	11:00hs	e	12:00hs	seria	eliminada,	
pois	 em	 bloco	 de	 período	 anterior	 (00:00h	 às	 07:00hs)	 já	 foi	
utilizada	continuamente	uma	bomba	(permanentemente	ligada).
 A potencialidade da utilização da metodologia seria 
significativamente	ampliada	caso	fossem	consideradas	mais	de	
uma EEE da cidade, permitindo ganhos adicionais, decorrentes 
da	gestão	integrada	das	vazões	de	efluentes	na	rede	coletora	e	no	
conjunto	de	EEE	existente.

6. CONCLUSÃO

 O	 presente	 trabalho	 teve	 como	 objetivo	 estudar	 o	
planejamento	da	operação	de	estações	elevatórias	de	esgoto	(EEE).	
Como	estudo	de	caso	analisou-se	a	EEE	principal	do	município	
de	 Jundiaí	 no	 Estado	 de	 São	 Paulo.	 De	 acordo	 com	 os	 dados	
levantados e os resultados operacionais advindos da modelagem 
de	otimização	aplicada,	pode-se	verificar	que	a	estação	elevatória	
tem	 capacidade	 superior	 à	 necessária	 atualmente.	 Este	 fato	
pode	 ser	 observado	 na	 figura	 2,	 pois	 em	 nenhum	momento	 do	
horizonte de planejamento analisado as cinco bombas presentes 
na	estação	elevatória	de	efluentes	entraram	em	operação	conjunta.	
Sendo	 assim,	 pode-se	 supor	 que	 a	 estação	 elevatória	 de	 esgoto	
esteja preparada para incrementos clandestinos de vazão de águas 
pluviais ligadas indevidamente nas redes coletoras de esgoto.
 Um	dos	objetivos	deste	trabalho	foi	a	redução	dos	custos	
de energia elétrica para operação da estação elevatória de esgoto. 
Conforme	pode	ser	observado	na	figura	3,	nos	horários	de	ponta	
foi	possível	usar	o	reservatório	para	acumular	o	esgoto	e	trabalhar	
com	um	número	mínimo	de	bombas	(apenas	uma).
	 Com	 os	 resultados	 obtidos	 verificou-se	 que	 há	
possibilidade de ganhos com economia no consumo de energia 
elétrica	 na	 fase	 operacional.	Caso	 o	 volume	 do	 reservatório	 de	
sucção	 fosse	 estudado	 com	 um	modelo	 de	 otimização	 na	 fase	
de	projeto,	isto	traria	flexibilidade	à	implementação	de	políticas	
operacionais otimizadas.
 O	 trabalho	 de	 pesquisa	 evidenciou	 a	 potencialidade	
de aplicação de otimização a sistemas e estações elevatórias 
de esgoto, permitindo a representação detalhada das equações 
e condicionantes operacionais, contribuindo para a promoção 
de	 redução	 de	 custos	 e	 da	 eficiência	 energética	 no	 setor	 de	
saneamento. 
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RESUMO

 Este trabalho apresenta o estudo da remoção dos herbicidas 
diuron	e	hexazinona	em	água	contaminada	com	herbicida	comercial,	
utilizando-se	a	adsorção	em	CAG	e	CAP	de	babaçú.	Os	carvões	foram	
caracterizados	e	os	estudos	de	adsorção	foram	realizados	segundo	
a	norma	ASTM	–	D	3922-89	e	ASTM	D	3860–89	a.	Solução	25	
mg.L-1	de	cada	herbicida	foi	agitada		com	concentrações	variáveis	
de	carvão	(10-	60	mg.L-1).	Foram	determinadas	as	concentrações	de	
equilíbrio	dos	herbicidas	por	Cromatografia	gasosa.	Os	dados	das	
concentrações	 foram	ajustados	 segundo	a	 isoterma	de	Freundlich.	
Para	uma	dosagem	de	50	mg.L-1	de	carvão	ativado	foi	observada	
uma	adsorção	de	cerca	de	80%	do	diuron	e	de	40%	da	hexazinona.		
Os	resultados	mostraram	que	o	CAP	e	o	CAG	de	babaçu	são	bons	
adsorventes	 para	os	 compostos	 estudados,	 sendo	mais	 efetivos	na	
adsorção	do	herbicida	diuron	frente	à	hexazinona.	

ABSTRACT

	 This	 is	 an	 investigation	of	 the	 removal	of	 the	herbicides	
diuron	and	hexazinone	from	contaminated	water	by	adsorption	on	
GAC	and	PAC	from	the	babassu	palm.	The	activated	carbons	were	
characterized	in	terms	of	real	density,	water	content,	pH,	iodine	num-
ber,	methylene	blue	index	and	ash	content.	Adsorption	studies	were	
accomplished	according	to	 the	standards	ASTM	–	D	3922-89	and	
ASTM	D	3860–89a	by	stirring	a	solution	of	the	herbicide	(0,0992	
mmol.L-1	of	hexazinone	and	0,107	mmol.L-1	of	diuron)	with	acti-

vated	carbon	(concentrations	ranging	10-60	mg.L-1).	The	herbicide	
concentrations were determined by gas chromatography and the con-
centration	data	were	adjusted	by	means	of	the	Freundlich	isotherm.	
Eighty	percent	of	the	initial	diuron	was	adsorbed	on	activated	carbon	
at	 a	 concentration	 of	 50	mg.L-1.	This	 same	 carbon	 concentration	
adsorbed	40%	hexazinone.	In	conclusion,	PAC	and	GAC	from	the	
babassu	palm	are	good	adsorbents	 for	 the	 studied	herbicides.	The	
activated	carbons	adsorb	diuron	more	efficiently	than	hexazinone. 

PALAVRAS-CHAVE: Carvão	Ativado,	 Diuron,	 Hexazinona,	
Adsorção, Isoterma

KEYWORDS: Activated	Carbon;	Diuron;	Hexazinone;	adsorp-
tion; isotherm

1. INTRODUÇÃO

 O	 uso	 indiscriminado	 de	 agroquímicos	 nos	 cultivos	
agrícolas em geral tem provocado a contaminação de solos 
e	 águas	 superficiais	 e	 subterrâneas.	 O	 uso	 destes	 produtos	
levou a contaminação dos solos de mais da metade dos estados 
americanos,	 onde	 foram	 observadas	 concentrações	 superiores	 a	
5000mg.L-1 de atrazina, 3900mg.L-1 de diuron e 1900mg.L-1 de 
parathion.	(PARSONS	&	WITT,	1989;	WINTERLIN	et	al,	1989;	
CERDEIRA,	2001).	
	 O	Brasil	é	o	maior	produtor	de	etanol	de	cana	de	açúcar	
do mundo e ocupa posição de liderança na tecnologia de sua 
produção.	Os	avanços	tecnológicos	permitem	que	a	produtividade	
seja	 destacada	 e	 os	 custos	 de	 produção	 bem	 inferiores	 aos	 dos	
concorrentes	internacionais	(FAPESP,	2007).
	 Os	 herbicidas	 diuron	 e	 hexazinona,	 dentre	 outros,	 vêm	
sendo aplicados intensamente no cultivo de cana de açúcar. Estes 
herbicidas	possuem	alto	potencial	de	lixiviação	e,	consequentemente,	
podem	atingir	as	águas	subterrâneas	(JACOMINI,	2006).
 No período de 1996 a 1999, em Ribeirão Preto, na área 
de	 recarga	 do	 aqüífero	 Guarani,	 foram	 encontrados	 resíduos	 de	
diuron.	Apesar	 de	 estar	 em	 concentrações	 abaixo	 do	 permitido	
pela	 Organização	 Mundial	 de	 Saúde	 -	 OMS,	 a	 contaminação	
está ocorrendo rapidamente em solos arenosos, necessitando de 
investigações	mais	detalhadas	(PESSOA,	1999)	
	 A	 hexazinona	 é	 um	 herbicida	 pertencente	 ao	 grupo	
químico triazinona e seu uso é a aplicação em pré e pós-emergência 
das	plantas	infestantes	na	cultura	de	cana	de	açúcar.	Sua	fórmula	
bruta	 é	 C12H20N4O2.	 A	 Hexazinona	 apresenta	 classificação	
toxicológica	classe	III	–	mediamente	tóxica.		
	 O	Diuron	é	um	herbicida	pertencente	ao	grupo	químico	
da	uréia,	apresentado	sob	a	forma	de	suspensão	concentrada	com	
eficiência	no	controle	de	plantas	daninhas	 tanto	 em	pré	 como	
em	pós-emergência	precoce.	É	também	indicado	para	as	culturas	
de	 algodão,	 café,	 cana	 de	 açúcar	 e	 citros.	 Sua	 fórmula	 bruta	
C9H10Cl2N2O.	 Segundo	 a	 Agência	 Nacional	 de	 Vigilância	
Sanitária	(ANVISA),	o	diuron	apresenta	classificação	–	Classe	
IV	(pouco	tóxico).	
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 A adsorção de compostos orgânicos em carvão 
ativado	(CA)	é	uma	das	tecnologias	mais	importantes	utilizada	
para tratamento de água de abastecimento e no tratamento de 
efluentes	 industriais.	 (MCCABE,	 et	 al.,	 1993,	 Nagano	 et	 al,	
2000;		JUANG	et	al,	2002;		Najm	et	al	(1991);	Petrie	et	al	(1993);	
Coelho	(2003),	Coelho	et	al	(2005),	Silva	(2005),	Kuroda	et	al	
(2005),	Veras	et	al	(2007),	Brandão	et	al	(2007).	
	 O	CA	é	um	adsorvente	microporoso	que	pode	ser	obtido	
de uma variedade de materiais carbonáceos, incluindo madeira, 
hulha,	 lignina,	 casca	 de	 coco,	 açúcares	 etc.(	 BAÇAOUNI	 et	
al,	2001;	DAGUERRE,	et	al,	2000;	DAGUERRA		et	al,	2001;	
NOURI	et	al,	2004;	GARCIA	et	al,	2001);	seu	poder	adsorvente	
é	 proveniente	 da	 alta	 área	 superficial	 e	 da	 presença	 de	 uma	
variedade	de	grupos	 funcionais	em	sua	 superfície.	A	estrutura	
do	CA	é	basicamente	constituída	por	uma	base	grafítica	em	que	
os vértices e as bordas podem acomodar uma série de elementos, 
como	 oxigênio,	 nitrogênio	 e	 hidrogênio,	 que	 se	 apresentam	
como	 grupos	 funcionais.	O	 oxigênio	 é	 o	 principal	 átomo	 que	
aparece na rede de carbono, presente principalmente nos 
grupos	funcionais	carbonila,	carboxila,	hidroxila	e	enóis.	Estes	
grupos	superficiais	influenciam	a	reatividade	e	as	propriedades	
de	 adsorção	 do	 material.	 O	 CA	 pode	 ser	 modificado	 através	
de	 tratamento	 térmico,	 oxidação	 e	 impregnação	 com	 vários	
compostos	orgânicos	e	inorgânicos.(FIGUEIREDO	et	al,	1999;	
CHEN	et	al,	2003)
 Atualmente, a literatura sobre o assunto é concordante 
de	que	 a	 sorção	de	 compostos	orgânicos	 em	CA	é	 controlada	
basicamente	por	interações	físicas	e	químicas,	em	que	tanto	os	
microporos	quanto	as	propriedades	ácido-base	da	superfície	tem	
papel	 essencial	 no	mecanismo	do	 processo.	 (Dabrowski	 et	 al,	
2005)
	 Uma	 das	 mais	 importantes	 características	 de	 um	
adsorvente é a quantidade de adsorvato que ele pode acumular. 
Conforme	 Crittendem	 (1987),	 a	 isoterma	 é	 o	 melhor	 método	
para se avaliar a adsorção em carvão ativado, por reduzir o 
tempo necessário para se encontrar o equilíbrio e a possibilidade 
de biodegração da molécula do adsorvato durante o ensaio de 
adsorção.	Existem	diversos	modelos	matemáticos	para	descrever	
as isotermas de adsorção. As duas equações mais comuns são a 
isoterma	de	Langmuir	e	a	de	Freundlich.
 Este trabalho apresenta o estudo da cinética de remoção 
dos	 herbicidas	 diuron	 e	 hexazinona	 em	 água	 artificialmente	
contaminadas utilizando-se a adsorção em carvão ativado 
granular e pulverizado.

2. METODOLOGIA

	 Os	 estudos	 utilizaram	 um	 carvão	 ativado	 granular	
(CAG)	 e	 um	 carvão	 ativado	 pulverizado	 (CAP),	 ambos	 de	
Babaçu,	previamente	selecionados	por	Piza	et	al.	2008.	

Caracterização dos Carvões
 
 As	 amostras	 de	 carvão	 foram	caracterizadas	 segundo	
a	densidade	real,	teor	de	umidade,	pH,		número	de	iodo,	índice	
de azul de metileno e teor de cinzas. Para a caracterização dos 
carvões,	utilizaram-se	os	mesmos	com	granulometria	inferior	a	
325 mesh.

	 Para	 determinação	 da	 umidade	 em	 base	 úmida,	 foi	
utilizado	um	analisador	de	umidade	Sartorius	Ud	ha	e	para	as	
medidas	 de	 pH,	 foi	 utilizado	 um	 potenciometro	 digital	 com	
eletrodo de vidro combinado Analion. 
	 O	número	de	iodo	foi	determinado	conforme	a	norma	
MB	–	3410	da	ABNT.
		 As	determinações	do	índice	de	azul	de	metileno	(AZM)	
foram	 realizadas	 segundo	 a	 norma	 JIS	 K	 1474	 da	 Japonise	
Industrial	Standard.	
	 O	 teor	 de	 cinzas	 foi	 determinado	 por	 método	
gravimétrico	após	aquecimento	em	mufla	a	800oC.	

Estudos de Adsorção

	 Os	 estudos	 de	 adsorção	 foram	 realizados	 segundo	 as	
normas	ASTM	–	D	3922-89	e	ASTM	D	3860–89	a.	Todos	os	
ensaios	 foram	 realizados	 em	 quadriplicata.	 Os	 Ensaios	 foram	
realizados	separadamente	para	diuron	e	hexazinona.	As	soluções	
25mg/L	de	cada	herbicida	foram	preparadas	com	água	Milli	Q	
utilizando	 hexazinona	 98,1%	 em	 massa	 e	 diuron	 98,6%	 em	
massa	 gentilmente	 cedidos	 pela	 Dupont	 do	 Brasil	 S.A.	 Para	
esses	ensaios	foram	pesadas	10	massas	de	carvão	entre	10mg	e	
60mg.	Cada	massa	foi	transferida	para	um	frasco	de	vidro	com	
tampa	onde	foi	adicionado	10mL	de	solução	tampão	fosfato	e	
40mL	de	água	milliQ.	As	amostras	então	foram	colocadas	sob	
vácuo	por	3	horas.	Em	seguida	cada	frasco	recebeu	a	adição	de	
25mg/L	da	solução	do	herbicida	em	estudo	e	colocadas	na	mesa	
agitadora	tipo	Shaker	a	160rpm	por	2	horas	a	250C.	As	amostras	
foram	filtradas	em	papel	Whatman	40	e	depois	em	membrana	de	
0,45µm.	Foram	separados	100mL	de	cada	amostra	em	frascos	
de	 vidro	 para	 a	 devida	 extração	 e	 análise	 cromatográfica	 de	
hexazinona	ou	diuron.

Extração e Análises dos Herbicidas

	 A	 extração	 em	 fase	 sólida	 foi	 feita	 em	um	 sistema	 a	
vácuo	com	cartucho	C	–18.	A	fase	sólida	foi	ativada	com	adição	
de	10mL	de	metanol	em	incremento	de	1mL	e	em	seguida		foi	
passado	100mL	da	amostra.	A	eluição	foi	realizada	com	25mL	
de metanol em incrementos de 5mL. 
	 	As	análises	cromatográficas	foram	realizadas	segundo	
metodologia	 USEPA	 507	 (1995)	 adaptada.	 Foi	 utilizado	 um	
cromatógrafo	a	gás	 com	detector	de	nitrogênio	e	 fósforo	 (CG	
-	 DNP)	 Varian	 modelo	 CP3800.	 A	 coluna	 utilizada	 foi	 da	
Factorfour	Capillary	Column,	modelo	Vf	–	5ms	30m	x	0,25mm	
ID	 e	 0,25µm	 de	 filme.	 As	 condições	 de	 operação	 foram:	
corrente	de	pérola	de	3300A,	temperatura	do	injetor	de	250ºC	
e	temperatura	do	detector	de	300ºC,	rampa	de	aquecimento	de	
120ºC	por	1min,	uma	velocidade	de	6ºC.min-1	até	180ºC	e	uma	
velocidade	de	15ºC/min	até	atingir	300ºC	onde	permanece	por	
2,5min totalizando um tempo de corrida de 21,30min. 

Isotermas de Adsorção
 Os	 resultados	 foram	 ajustados	 pela	 isoterma	 de	
Freundlich.	 A	 equação	 da	 isoterma	 é	 descrita	 conforme	 a	
Equação 1. respeitando limites estabelecidos nas normas técni- 
cas, em especial as declividades, o que implica em uma 
diminuição contínua das cotas, ao longo de cada trecho de 
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canalização, de montante para jusante. Tendo em vista a 
manutenção de velocidades de escoamento, tais que consigam 
garantir condições de tensão trativa maior ou igual a 1 Pa, isto 
faz	 com	 que	 cada	 trecho	 será	 projetado	 em	 função	 de	 uma	
declividade mínima.
 Para que os custos com escavações e instalação 
das canalizações sejam viáveis é recomendado procurar a 
concordância entre o sentido do escoamento nos condutos e a 
declividade natural do terreno, respeitando a declividade mínima 
exigida	para	cada	trecho	projetado	(MACINTYRE,	1997).
	 Porém,	 nem	 sempre	 se	 tem	 condições	 topográficas	
onde	a	superfície	do	terreno	apresente	tais	situações	e,	assim,	

(1)

Sendo:
Qe	:	quantidade	de	adsorvato	adsorvida	(mg.g-1);
Ce	:	concentração	de	equilíbrio	(mg.L-1);
Kf	 :	 capacidade	 de	 adsorção	 do	 adsorvente	 para	 o	 adsorvato	
(mg.g-1);
1/n	:	afinidade	entre	adsorvato	e	adsorvente	(L.g-1).

O	parâmetro	Kf	indica	a	capacidade	de	adsorção	do	adsorvente	
para	o	adsorvato.	Portanto,	quanto	maior	o	Kf	maior	 será	 sua	
capacidade	 de	 adsorção.	A	 constante	 1/n	 verifica	 o	 quanto	 é	
espontânea	e	forte	a	adsorção,	ou	seja,	a	existência	de	afinidade	
entre adsorvato e adsorvente.

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os resultados das caracterizações dos 
carvões estudados.

Tabela 1 - Resultados da caracterização dos carvões
ativados

 O	 pH	 é	 um	 parâmetro	 importante	 a	 ser	 estudado	
porque	 pode	 ter	 um	 efeito	 significativo	 nas	 características	 da	
adsorção, uma vez que determina as interações eletrostáticas. 
Desta	forma,	o	pH	da	solução	determina	a	carga	superficial	do	
carvão	 e	 a	 dissociação	 do	 eletrólito.	Os	 resultados	 apontaram	
que	os	carvões	estudados	neste	trabalho	são	alcalinos.		Segundo	
Jaguaribe	 et	 al	 (2005),	 o	 que	 determina	 a	 natureza	 ácida	 ou	
básica de um carvão ativado depende de sua preparação e dos 
grupos	químicos	ligados	à	sua	superfície,	bem	como	o	tipo	de	
tratamento	a	que	o	carvão	foi	submetido.	Portanto,	os	resultados	
indicam	a	existência	de	grupamentos	químicos	básicos	ligados	
à	estrutura	do	carvão	analisado.	Segundo	Baçaoui	et	al	(2001),	
a	 	molécula	de	 iodo	é	 facilmente	adsorvida	no	carvão	ativado	
devido	 ao	 seu	 pequeno	 tamanho	 (aproximadamente	 0,27nm)	
permitindo	 a	 penetração	 em	 microporos.	 O	 número	 de	 iodo	

é muito usado para representar a quantidade de microporos 
presentes	em	uma	amostra	de	carvão.	O	número	de	iodo	mínimo	
recomendado	pela	American	Water	Works	Association	(AWWA)	
para	o	carvão	ser	utilizado	na	remoção	de	compostos	de	baixo	
peso molecular é de 500 mg.g-1. Na Tabela 1 observa-se que 
os carvões estudados apresentam NI cerca de 90% maior que o 
valor	considerado	pela	AWWA.
Segundo	Jaguaribe	et	al.	 (2001),	o	 índice	de	azul	de	metileno	
vem sendo utilizado como um parâmetro para estimar a 
mesoporosidade	do	carvão	ativado.	O	índice	de	azul	de	metileno	
fornece	 uma	 indicação	 da	 capacidade	 do	 carvão	 ativado	 em	
adsorver moléculas semelhantes ao azul de metileno e está 
relacionado com diâmetro dos poros que deve ser maior que 
1,5nm.	 No	 Brasil,	 não	 há	 parâmetros	 mínimos	 estabelecidos	
em relação ao índice de azul de metileno como acontece com 
o	 número	 de	 iodo	 mas,	 segundo	 Baçaoui	 et	 al	 (2001),	 em	
Marrocos,	o	limite	mínimo	de		adsorção	de	azul	de	metileno	é	
180mg.g-1	de	carvão.	Os	carvões	estudados	apresentam	o	IAM	
menores	que	o	valor	indicado	em	Marrocos.	

Figura 1 – Isoterma de Freundlich para adsorção do herbicida 
Hexazinona em carvão ativado pulverizado (CAP) de babaçu.

Figura 2 – Isoterma de Freundlich para adsorção do herbicida 
Diuron em carvão ativado granular (CAG)  de babaçu.

Baseado	 nos	 resultados	 das	 concentrações	 de	 equilíbrio	 dos	
herbicidas	hexazinona	e	diuron,	foram	construídas	as	isotermas	
de	Freundlich	para	os	CAP	e	CAG	de	babaçu,	apresentadas	nas	
figuras	01	e	02.	Na	tabela	2	encontram-se	as	médias	dos	valores	
dos	seguintes	parâmetros	de	adsorção	da	hexazinona	e	diuron:	
constante	de	capacidade	adsortiva	de	Freundlich	(Kf);	constante	
de	afinidade	adsortiva	de	Freundlich	(1/n)	e	os	coeficientes	de	
ajuste	das	equações	aos	pontos	experimentais	(R2).
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Tabela 2 Parâmetros de Adsorção das isotermas de Freundlich 
para os herbicidas  hexazinona e diuron

	 Analisando-se	a	Tabela	2	e	as	Figuras	01	e	02,	verifica-
se	através	dos	parâmetros	de	adsorção	que	tanto	o	CAG	quanto	
o	 CAP	 de	 babaçu	 são	 eficientes	 na	 remoção	 do	 herbicida	
diuron uma vez que apresentaram uma constante de capacidade 
adsortiva	–	kf	acima	de	350	e	a	afinidade	adsortiva	menor	que	
1.	O	ajuste	dos	pontos	experimentais	ao	modelo	de	freundlich	
-	R2	foi	cerca	de	0,9	que	indica	um	ajuste	satisfatório	para	as	
condições	experimentais.	Essa	eficiência	pode	ser	decorrente	do	
fato	do	herbicida	diuron	ter	caráter	neutro.	Como	a	adsorção	sofre	
uma	grande	influência	do	pH	e	as	formas	ionizadas	tendem	a	ser	
estabilizadas	 por	 interação	 com	a	 água,	 a	 adsorção	de	 formas	
neutras	 é	 mais	 forte.	 Já	 a	 adsorção	 do	 herbicida	 hexazinona	
foi	 relativamente	baixa	em	ambos	os	 carvões	estudados.	Uma	
possível	explicação	é	o	fato	do	herbicida	hexazinona	ter	caráter	
básico assim como os carvões estudados.
	 Nas	 Figuras	 3	 e	 4	 estão	 apresentados	 os	 resultados	
do	residual	de	diuron	e	hexazinona	em	função	da	dosagem	de	
carvão ativado pulverizado.

Figura 3  Residual de Hexazinona em função da concentração de CAP 
de Babaçú

Figura 4 Residual de Diuron em função da concentração de CAP de 
babaçu

	 Observa-se	que	em	ambos	os	casos	há	um	decaimento	
com	 relação	 à	 dosagem	 de	 carvão.	Através	 destes	 gráficos	 é	
possível	estimar	a	dosagem	de	CAP	necessária	para	a	adsorção	
de cada herbicida.
	 Para	o	diuron,	com	uma	dosagem	inferior	a	100	mg.L-
1	de	carvão	há	a	adsorção	de	100%	do	herbicida	 (25mg.L-1).	
Já	para	a	hexazinona,	uma	dosagem	de	100	mg.L-1	de	carvão	
adsorve 60% do herbicida. 
	 É	possível	verificar	que	o	residual	de	diuron	decai	mais	
acentuadamente	 que	 o	 da	 hexazinona	 confirmando	 o	 fato	 do	
herbicida	diuron	ser	melhor	adsorvido	pelo	CAP	que	o	herbicida	
hexazinona.

4. CONCLUSÃO

 Através da caracterização inicial, conclui-se que os 
carvões têm caráter alcalino e possuem número de iodo acima 
de	 900	mg.g-1	 tanto	 para	 o	 CAP	 quanto	 para	 o	 CAG,	 sendo	
superior	ao	valor	exigido	em	estações	de	tratamento	de	água	no	
Brasil,	que	é	de	600	mg.g-1.
	 O	índice	de	azul	de	metileno	para	o	CAG	apresentou	
resultados	próximos	a	180	mL.g-1,	índice	adotado	em	Marrocos.		
Já	o	CAP	apresentou	índice	de	120	mL.g-1.	
	 Nos	 estudos	de	 adsorção,	 as	 isotermas	de	Freundlich	
mostraram	maior	eficiência	na	adsorção	do	herbicida	diuron	em	
relação	à	hexazinona,	apresentando	Kf	superiores	a	370	mg.g-1	
e	1/n		inferiores	a	0,21L.g-1.	Para	a	hexazinona	o	Kf	obtido	foi	
inferior	a	130	mg.g-1.	
	 Os	resultados	obtidos	no	presente	trabalho	permitiram	
concluir	 que	 o	 CAP	 e	 o	 CAG	 de	 babaçu	 se	mostraram	mais	
efetivos	 na	 adsorção	 dos	 herbicidas	 diuron	 em	 relação	 à	
hexazinona.
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RESUMO
	 O	objetivo	deste	trabalho	é	estabelecer	um	modelo	
para	a	identificação	da	tarifa	de	água	cobrada	pelas	empresas	
de	saneamento	do	Brasil,	que	garanta	a	sustentabilidade	de	
sistemas de abastecimento, levando-se em consideração 
critérios	financeiros,	econômicos,	sociais	e	ambientais.	Este	
trabalho	propõe	uma	metodologia	para	o	cálculo	da	 tarifa	
sustentável	 em	 função	 das	 classes	 socioeconômicas	 da	
população	atendida,	e	sua	aplicação	foi	efetuada	no	sistema	
de	abastecimento	da	cidade	de	Natal	–	RN.	Identificou-se	o	
valor	da	tarifa	média	em	R$	3,67/m3	e,	com	a	utilização	de	
subsídios	cruzados,	foi	efetuado	o	cálculo	para	as	diversas	
classes sociais. 

ABSTRACT
	 The	 general	 goal	 of	 this	 thesis	 is	 to	 establish	 a	
model	to	identify	the	water	rate	charged	by	Brazilians	sani-
tation companies that privileges sustainable water supplies 
systems	considering	financial,	economical,	social	and	envi-
ronmental criterions. This study suggests a methodology to 
appraise sustainable water rate in regards the covered socio-
economically	classes,	and	its	application	was	effectuated	in	
the	city	of	Natal-RN’s	water	system.	It	was	identified	that	
the	average	rate	amount	is	R$	3,67/m3	and,	using	cross	sub-
sidy, the calculus was made covering many social classes. 

PALAVRAS-CHAVE: Custo da água; Sustentabilidade; 
Tarifa sustentável. 

KEYWORDS: Water costs; Sustainability; Sustainable rate. 

1. INTRODUÇÃO

 A escassez é a mais recente preocupação com a restrição 
de	capacidade	de	abastecimento	e	é	um	reflexo	do	 fato	usual	

de	aumentar	a	demanda	da	água	com	a	finalidade	de	ampliar	a	
receita dos sistemas. As políticas vigentes não têm dado o devido 
valor	econômico	ao	fator	escassez.	Os	custos	financeiros	apenas	
são recuperados parcialmente, sendo os custos ambientais e de 
escassez quase sempre ignorados. Assim, a análise econômica é 
um	fator	essencial	para	a	adoção	de	uma	política	de	tarifação	que	
tenha	em	consideração	os	objetivos	de	eficiência	e	de	equidade,	
que	são	fundamentais	para	uma	gestão	sustentável	da	água.	
	 Tem-se	 verificado	 que	 são	 numerosas	 as	 políticas	
tarifárias	 no	 setor	 da	 água,	 variando	de	 acordo	 com	os	países	
ou mesmo regiões, sendo dada mais relevância aos aspectos 
financeiras	do	que	aos	econômicos.
	 O	 sistema	 de	 cota	 fixa	 e	 tarifa	 de	 blocos	 crescentes	
é o mais utilizado e o que melhor reconhece os objetivos de 
eficiência	 econômica	 no	 uso	 da	 água	 pelo	 usuário,	 pois	 este	
último	percebe	claramente	o	impacto	do	seu	consumo	na	fatura.	
	 Os	sistemas	de	tarifação	podem	ser	resumidos	e	melhor	
visualizados	 conforme	demonstrados	na	 figura	1,	 adaptada	de	
Garcia	et	al.	(2006).

	 Moncur	 e	 Pollock	 (1988)	 calcularam	 o	 valor	 da	
escassez	através	da	consideração	do	aumento	de	custos	futuros,	
originados da necessidade de usar tecnologias avançadas, tais 
como:	dessalinizadores	e	transposição	de	bacias,	para	satisfazer	
à	 demanda	de	 água.	Eles	 aplicaram	o	modelo	 em	Honolulu	 e	
encontraram	 o	 valor	 da	 escassez	 em	 aproximadamente	 duas	
vezes	 o	 custo	 da	 água	 atual.	 Griffin	 (2001)	 demonstra	 que	
o preço também deveria incluir custos de oportunidades 
não contabilizados, tais como: valor marginal da água bruta 
(renovação	dos	recursos	naturais	em	situações	de	escassez),	custo	

Figura 1 – Sistemas de tarifação. Fonte: Garcia et al. (2006)
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 do	usuário	marginal	(levar	em	consideração	o	sacrifício	de	usos	
futuros	pela	não	renovação	dos	recursos)	e	custo	de	capacidade	
marginal	 (quando	 o	 suprimento	 de	 água	 disponível	 pela	
capacidade	instalada	é	menos	que	a	demanda	de	água).	Collinge	
(1992)	propõe	uma	solução	para	cobrar	a	água	eficientemente,	
sem	 gerar	 lucros	 excessivos	 ou	 uma	 carga	 excessiva	 para	 os	
consumidores. A proposta é baseada em um sistema de cupons 
de descontos, que dá ao consumidor um desconto com um valor 
igual	à	diferença	entre	os	custos	marginais	e	médios,	no	caso	do	
custo	médio	estar	abaixo	do	custo	marginal.	Uma	das	maiores	
vantagens	desta	proposta	é	o	fato	que	só	requer	informação	da	
existência	de	 recursos	de	 suprimento	adicionais,	 sem	 requerer	
informações	 sobre	 a	 demanda	 do	 consumidor.	Além	 disto,	 a	
implementação do preço pelo custo marginal asseguraria a 
eficiência,	enquanto	que	com	a	emissão	de	um	número	limitado	
de cupons de descontos poderia equilibrar o orçamento de 
utilização da água.
 No setor de saneamento são, comumente, utilizados 
subsídios cruzados que são caracterizados quando alguma 
classe	 de	 usuário,	 ou	 faixas	 de	 consumo,	 subsidia	 outras,	
desejavelmente,	 de	menores	 rendas.	 Com	 este	 objetivo	 foram	
criadas	as	tarifas	diferenciadas	por	classes	de	usuários.
Neste cenário de entendimentos, a ocorrência do subsídio não é 
rara.	Kraemer	et	al	(2003)	apresentam	um	inventário	do	subsídio	
em 29 países, para apresentar algumas realidades: 

a.	As	 diferenças	 de	 disponibilidade	 hídricas	 condicionam	 as	
tarifas,	porém	não	definem	a	necessidade	de	subsídio.	Como	
exemplos,	podem	ser	citadas	regiões	com	abundância	de	água	
e que recebem subsídios por parte do governo, como é o caso 
do	Canadá,	enquanto	outras	regiões	com	menor	abundância	de	
água podem não o utilizar;

b.	 os	 subsídios	 geralmente	 ocorrem	 via	 um	 baixo	 preço	 ao	
usuário;

c. apesar dos conceitos de recuperação total dos custos, em 
geral estas situações não ocorrem, impedidas por interesses 
sociais, de saúde pública e outros menos nobres;

d.	é	verificado	o	excesso	de	consumo	dos	recursos	hídricos	nas	
regiões	onde	os	preços	são	fortemente	subsidiados.

 No Brasil, no caso de água, as tarifas são crescentes e 
conhecidas como estrutura tarifária em blocos, que determina 
preços diferenciados de acordo com as faixas de consumo. Deve 
ser observado que, no primeiro bloco, normalmente consumo 
até 10 m3, todos pagam pelo consumo máximo do bloco, mesmo 
aqueles que consomem menos de 10 m3.

2. METODOLOGIA

 A	metodologia	para	o	cálculo	da	tarifa	sustentável	em	
uma	empresa	de	saneamento,	proposta	neste	trabalho,	é	função	
do	 custo	 unitário	 de	 utilização	 da	 água,	 disponibilizada	 à	
comunidade pelo sistema de abastecimento. Este custo unitário, 
além	 dos	 critérios	 financeiros	 e	 econômicos,	 considera,	
também, os custos ambientais e de escassez do recurso hídrico,  
levando-se em conta os valores anualizados destes e a capaci-
dade de pagamento das várias classes socioeconômicas da 
população atendida.

2.1. Custos de Utilização da Água

	 Os	 Custos	 de	Utilização	 da	Água	 (C)	 apresentam-se	
como	 função	 dos	Custos	 dos	 Serviços	 de	Utilização	 da	Água	
(CS),	dos	Custos	Ambientais	(CA)	e	dos	Custos	de	Escassez	do	
Recurso	(CER)	-	ver	Equação	1.

C	=	CS	+	CA	+	CER	 	 	 													Equação	1

2.1.1.  Custo dos Serviços de Utilização da Água (CS)

	 Os	custos	dos	serviços	de	utilização	da	água	podem	ser	
calculados	levando-se	em	consideração	os	diferentes	fins	a	que	a	
água	se	destina,	em	função	dos	seguintes	componentes:

CS	=	CO	+	CC	+	CM	+	CG							 	 													Equação	2																									

onde:

CO	 	 	 	 	 -	Custo	 anual	 de	 operação	 dos	 sistemas,	 em	unidades	

monetárias	($)

CC						-	Custo	anual	de	capital,	em	$

CM					-	Custo	anual	de	manutenção	e	conservação	dos	sistemas,	

em	$

CG						-	Custo	anual	de	gestão	dos	sistemas	e	serviços,	em	$	
                      
 Os	 Custos	 de	 Operação	 dos	 Sistemas	 são	 os	
custos	 associados	 ao	 funcionamento	 numa	 base	 diária	
e permanente dos sistemas de abastecimento de água. 
Incluem	mão-de-obra,	equipamento	de	exploração,	produtos	
químicos, energia elétrica, pequenas manutenções e análises 
de	 controle.	 Os	 Custos	 de	 Capital,	 ou	 de	 investimento,	
correspondem	à	parcela	relativa	à	amortização	do	valor	das	
infra¬-estruturas	e	da	depreciação	dos	bens,	necessários	para	
realizar	os	serviços	de	abastecimento	de	água.	Os	Custos	de	
Manutenção	e	Conservação	dos	Sistemas	correspondem	aos	
custos	associados	à	realização	de	programas	de	manutenção	e	
conservação	preventiva	e	corretiva.	Os	Custos	de	Gestão	dos	
Sistemas	correspondem	aos	custos	que	não	estão	diretamente	
ligados	 à	 produção	 de	 água,	 mas	 sim	 a	 todas	 as	 funções	
de	 gestão	 inerentes	 ao	 seu	 funcionamento,	 tais	 como	 a	
remuneração das imobilizações técnicas e dos investimentos 
reconhecidos. A empresa deve também, constituir provisão 
para eventuais perdas no recebimento de seus créditos 
vencidos, como de órgãos públicos que não liquidam seus 
débitos e de consumidores que tem seus ramais suprimidos 
por	falta	de	pagamento.	

2.1.2. Custos Ambientais (CA)

 Os	Custos	Ambientais	são	os	custos	para	permitir	um	
desenvolvimento	sustentável,	correspondendo	à	necessidade	
de	garantir	às	gerações	futuras	oportunidades	iguais	às	que	as	
gerações	anteriores	desfrutaram	(ver	Equação	3).	

CA	=	CR	+	CRL	+	CGM	+	CMQ																														Equação	3	
onde:
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CR											-	Custos	de	reposição,	em	$

CRL									-	Custos	de	relocalização,	em	$

CGM							-	Custos	de	gestão	e	monitoramento	das	captações	de	

água,	em	$

CMQ							-	Custos	de	melhoria	da	qualidade	da	água,	em	$

	 Os	Custos	de	Reposição	e	Relocalização	são	medidas	

do dano ambiental causados pelas condições no momento. Em 

termos de metodologia de cálculo são muito semelhantes na 

sua	determinação.	São	os	custos	a	que	se	tem	de	incorrer	para	

repor ou mudar as espécies animais e plantas, ameaçadas com 

a	 falta	de	 água	ou	com	água	de	qualidade	não	aceitável,	 para	

locais	que	permitam	a	perpetuação	das	espécies.	Outro	exemplo	

a ser considerado é o custo causado pela inundação de uma 

área, provocada pela construção de uma barragem, e que será 

utilizada para a implantação de um sistema de abastecimento de 

água para uma comunidade. 

	 Os	Custos	de	Gestão	e	Monitoramento	das	Captações	

de	Água,	que	incluem	os	custos	administrativos	de	licenciamento	

para	utilização	da	água,	exprimem	a	necessidade	de	imputar	uma	

percentagem	do	custo	da	água	a	um	 fundo	que	permita	que	a	

entidade responsável pela gestão global das áreas de captação da 

água	possa	 ter	capacidade	de	recolher	e	monitorar	 informação	

relativa aos aspectos determinantes das áreas trabalhadas e de 

atuar para corrigir situações que não estejam de acordo com os 

objetivos desta gestão. Nestes custos podem ser considerados os 

recursos	destinados	aos	comitês	de	bacias	hidrográficas.

2.1.3. Custos de Escassez do Recurso (CER)

	 Deve	 ser	 promovida	 a	 gestão	 da	 água	 de	 forma	 a	
manter	a	qualidade	e	disponibilidade	suficientes	para	 todos	os	
fins	a	que	se	destina.	Deverá	portanto,	ser	incluída	na	tarifa	de	
água,	um	valor	que	forme	um	fundo	de	reserva	para	a	execução	
dos serviços de transposição de água de outras bacias, com a 
finalidade	de	minimizar	a	futura	falta	de	água	no	sistema.

2.2. Estabelecimento da tarifa

	 Neste	trabalho,	o	critério	para	estabelecimento	da	tarifa	
será	em	função	das	classes	socioeconômicas	da	população.	Para	
definir	 a	 estratificação	 socioeconômica,	 que	 é	 realizada	 pelos	
institutos de pesquisas, agências de propaganda etc., geralmente 
são	consideradas	cinco	classes:	A,	B,	C,	D	e	E,	sendo	a	A	a	mais	
elevada	socioeconomicamente	e	a	E	a	classe		inferior;	a	classe	C	
seria	a	classe	média	neste	critério	de	estratificação	econômica.	
Em	 função	 das	 amostras	 e	 da	 análise	 de	 seu	 consumo,	 pode-
se	 verificar	 a	 demanda	 da	 população	 distribuída	 por	 classe	
socioeconômica	e	o	volume	(V)	necessário	a	ser	ofertado	para	o	
consumo de água.
	 Após	o	cálculo	do	Custo	Anual	de	Utilização	da	Água	
(C)	e	do	Volume	Anual	(V),	necessário	para	o	abastecimento	da	
população,	 pode-se	 aferir	 a	 tarifa	 média	 (Tm)	 necessária	 por	
metro cúbico de água consumida, utilizando a Equação 4.

Tm	=	 	 	 	 	 													Equação	4 

	 Esta	tarifa	encontrada	será	utilizada	para	a	classe	socio-	

econômica	 intermediária,	que,	neste,	 estudo	é	a	classe	C.	Aos	

consumidores	 de	 menor	 renda,	 classes	 D	 e	 E,	 será	 ofertado	

um	subsídio,	cobrando-se	uma	tarifa	menor.	Para	que	isto	seja	

financeiramente	 viável	 para	 a	 empresa	 de	 saneamento,	 há	 a	

necessidade de se preservar o equilíbrio entre a receita e a sua 

despesa,	com	o	aumento	das	tarifas	cobradas	aos	consumidores	

de	renda	mais	elevada,	aqueles	situados	nas	classes	A	e	B.	

 A idéia considerada é que haverá um subsídio cruzado 

entre	as	classes	socioeconômicas.	Obviamente,	se	o	subsídio	for	

financiado	por	transferências	do	governo	à	empresa,	nada	teria	

que	ser	feito	às	demais	tarifas.

	 Neste	trabalho,	para	estabelecer	valores	diferenciados,	

segundo	 a	 condição	 social	 do	 consumidor,	 as	 tarifas	 a	 serem	

cobradas	serão	definidas	como:

 

T
A
	=	T

m
	(1	+	)	 	 	 	 											Equação	5

T
B
	=	T

m
	(1	+	 )	 	 	 											Equação	6

T
C
	=	T

m
                 Equação 7

T
D
	=	T

m
	(1	–	 s)																																																										Equação	8

T
E
	=	T

m
	(1	–	s)																																																														Equação	9

onde	 Tm	 ,	 TA	 TB	 TD	 TE	 ,	 são	 as	 tarifas	 diferenciadas,	

correspondentes	às	classes	média,	A,	B,	C,	D	e	E,	respectivamente,	

dadas	em	unidades	monetárias	($);	“s”	é	o	nível	de	subsídio	a	ser	

adotado,	“”	é	o	nível	de	acréscimo	a	ser	pago	pela	classe	A,	“”	
é	o	valor	percentual	a	 ser	pago	pela	classe	B	 relativa	à	classe	

A	e	“”	é	o	valor	percentual	a	ser	pago	pela	classe	D	relativa	à	
classe E

	 O	pressuposto	básico,	portanto,	para	o	estabelecimento	

da	tarifa	é	que	a	receita	total	gerada	pelos	grupos	de	consumidores	

deve ser igual ao custo da empresa com a utilização da água, 

dado pela equação 5.

C	=	 	 	 	 	 														Equação	5	∑
=

E

Ai
iii QnT )(

Sendo:
C	o	custo	de	utilização	da	água,	obtido	através	da	Equação	1
T

i
	a	tarifa	da	classe	socioeconômica,	correspondente	à	classe	“i”,	

em	$
n o número de consumidores na classe
Q

i
 a demanda volumétrica anual por consumidor para a classe 

“i”,	em	m3

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Para	 exemplificar	 os	 resultados	 deste	 trabalho	
foi	 adotado	 o	 estudo	 de	 caso	 da	 cidade	 de	 Natal,	 RN	 em	
função	 de	 vários	 aspectos,	 tais	 como:	 disponibilidade	 de	
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dados,	 facilidade	 de	 acesso	 e	 que	 a	 população	 da	 cidade	 é	
bem	 estratificada	 do	 ponto	 de	 vista	 socioeconômico,	 faci-

3.1. Custo Total

	 A	Tabela	1	apresenta	a	composição	e	o	valor	total	anual	do	Custo	de	Utilização	da	Água,	para	a	cidade	de	Natal	–	RN,	refe- 
rente ao ano de 2008.

Tabela 1 – Custo anual de utilização da água, para a cidade de Natal - RN 

3.2. Demanda necessária para a cidade de Natal

	 A	demanda	residencial	necessária	para	a	cidade	de	Natal,	correspondente	a	196.021	economias	ativas	e	considerando	um	taxa	
média	de	4,13	habitantes	por	economia,	está	especificada	na	Tabela	2.

Tabela 3 – Custo anual da água para a categoria residencial  Para uma melhor distribuição nos valores 
das	 tarifas,	neste	 trabalho	 será	considerado	que	os	
consumidores da classe D terão 50% do valor do 
subsídio proposto para a classe E. Assim também, 
para	 os	 consumidores	 de	 classe	 B,	 que	 terão	 um	
aumento	em	suas	 tarifas	correspondente	a	50%	do	
aumento proposto para a classe A. 
 Para o cálculo do custo da água residencial 
em	Natal	foi,	primeiramente,	verificado	o	consumo	
médio	mensal,	conforme	mostrado	na	Tabela	4.

Fonte: CAERN (2008) 

Fonte: CAERN (2008) 

litando	portanto	a	aplicação	da	metodo-logia	proposta.	Os	dados	
utilizados cor-respondem ao ano de 2008. 

Tabela 2 - Demanda residencial por classes para a cidade de Natal 

3.3. Cálculo da tarifa

	 As	economias	residências	perfazem	90,01%	das	economias	ativas	de	Natal.	O	custo	total	dos	serviços	de	utilização	da	água	deverá	
ser	rateado	por	todas	as	economias	existentes,	sendo	que,	para	a	classe	residencial,	está	demonstrado	na	Tabela	3.
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Tabela 5 - Planilha de cálculo das tarifas

 A Tabela 6 mostra, resumidamente, o custo da água, por 
metro cúbico, para a classe residencial com diversos subsídios 
que poderão ser adotados.

Tabela 6 – Custo da água por metro cúbico, para vários níveis de subsídios.

	 Os	valores	da	tarifa	para	cada	classe	socioeconômica,	
em	função	do	nível	de	subsídio,	estão	mostrados	na	tabela	7.

Tabela 7 – Tarifas mensais (R$) em função do nível de subsídio

	 Analisando-se	a	estrutura	 tarifária	atual	da	CAERN,	
verifica-se	 que	 para	 o	 consumo	 médio	 mensal	 de	 13,6	 m3,	
correspondente ao consumo da classe E, o usuário pertencente 

	 O	cálculo	do	custo	do	metro	cúbico	de	água,	para	
os	 diversos	 valores	 de	 subsídios	 propostos,	 foi	 efetuado	
com	 a	 ajuda	 de	 uma	 planilha	 eletrônica,	 conforme	
mostrado	 na	 Tabela	 5.	 O	 valor	 da	 função	 objetivo,	
para a sustentabilidade da empresa, deve ser um valor 
que iguale o custo de utilização da água, por parte da 
empresa,	 à	 sua	 receita	 com	 as	 tarifas	 de	 água	 pagas	
pelos	 consumidores.	 O	 faturamento	 da	 empresa,	 para	
cada	 classe,	 equi-vale	 à	multiplicação	 do	 valor	 da	 tarifa 

Tabela 4 - Consumo médio mensal por classe

para	esta	classe,	pelo	volu-me	anual	faturado	para	a	referida	
classe	 socioeconômica.	 O	 faturamento	 total	 da	 empresa	
será	a	soma	de	todos	os	faturamentos	por	classe.	A	equação	
que	define	a	função	objetivo	é:
Função	 objetivo	=	 (Tarifa	 da	 classe	A	 ×	Volume	 anual	 da	
classe	A)	+	(Tarifa	da	classe	B	×	Volume	anual	da	classe	B)	
+	(Tarifa	da	classe	C	×	Volume	anual	da	classe	C)		+	(Tarifa	
da	classe	D	×	Volume	anual	da	classe	D)		+	(Tarifa	da	classe	
E	×	Volume	anual	da	classe	E)		

a	 esta	 classe	 paga	 o	 valor	 mensal	 de	 R$	 25,23.	 Em	 função	
disto, o nível de subsídio mais adequado para ser utilizado é 
de	49,5%.	Com	este	índice	o	valor	da	tarifa	da	classe	E,	para	
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Tabela 8 – Tarifas mensais (R$)  com subsídio de 49,5% para classe E

4. CONCLUSÕES

	 Neste	 trabalho	 foi	 apresentada	 uma	 solução	
alternativa, considerando-se um critério para estabe-
lecimento	 da	 tarifa	 sustentável,	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	
financeiro,	econômico,	social,	ambiental	e	da	escassez	do	
recurso hídrico. 
	 Em	função	das	classes	socioeconômicas	existentes	
na	 cidade	 de	 Natal,	 foi	 examinada	 a	 possibilidade	 de	
introduzir	um	sistema	de	subsídio	na	tarifação	do	consumo	
residencial de água, com o propósito de diminuir o impacto 
das	tarifas	cobradas	aos	usuários	de	baixa	renda.
	 A	empresa	não	será	sacrificada	em	seu	equilíbrio	
financeiro,	 pois	o	 subsídio	 a	 ser	dado	aos	 consumidores	
de	baixa	renda	será	financiado	não	pela	própria	empresa,	
mas	 com	 recursos	 gerados	 por	 tarifas	maiores	 cobradas	
aos demais consumidores.
	 Para	 a	 cidade	 de	 Natal,	 a	 tarifa	 média	 vigente	
em	 2008	 é	 de	 R$	 1,54.	 Este	 valor	 não	 considera	 a	
sustentabilidade da empresa com relação aos custos 
ambientais e de escassez.
	 Neste	 trabalho	 o	 valor	 encontrado	 para	 a	 tarifa	
média	sustentável	é	de	R$	3,67,	isto	é,	aproximadamente	
2,38	vezes	a	tarifa	média	praticada	pela	empresa.	
	 Vale	 salientar,	 que	 a	 tarifa	 média	 sustentável	
proposta para o sistema de abastecimento da cidade 
de	 Natal,	 de	 R$	 3,67,	 é	 considerada	 do	 ponto	 de	 vista	
financeiro,	 econômico,	 ambiental	 e	 de	 escassez	 dos	
recursos hídricos. 
	 As	 tarifas	 a	 serem	 cobradas	 às	 demais	 classes	
sócio-econômicas estão mostradas na Tabela 8.
	 Com	 relação	 à	 exeqüibilidade	 de	 ser	 colocado	
em	 prática	 o	 modelo	 apresentado,	 verifica-se	 que	 é	 um	
método justo, pois cobra um valor maior das classes 
socioeconômicas mais altas e que tem condições de pagar 
o preço da água. 
	 A	 dificuldade	 para	 implantação	 imediata	 é	 que	
a	CAERN	não	 tem	um	cadastro	dos	usuários	 através	de	
classes socioeconômicas.

um consumo de 13,6 m3 mensais, será igual ao valor que um 
consumidor da classe E terá que pagar se utilizar a estrutura 
tarifária	existente	na	CAERN.	As	tarifas	mensais	para	todas	as	
classes socioeconômicas, considerando este subsídio adotado, 
estão mostradas na tabela 8.
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RESUMO

 A	Lei	11.445/07	veio	incentivar	a	adoção	de	mecanismos	
de planejamento no setor de saneamento, estabelecendo a 
obrigatoriedade do desenvolvimento de planos municipais e 
regionais de saneamento básico com participação popular. Neste 
trabalho, é apresentada uma nova metodologia para hierarquização 
de áreas, segundo a prioridade de investimentos em cada setor 
de saneamento, bem como planejamento da universalização dos 
serviços, considerando tanto aspectos técnicos como o retorno 
na sociedade. Todos os parâmetros utilizados na metodologia são 
calculados	de	forma	clara	e	objetiva,	eliminando	portando	eventuais	
subjetividades no processo de planejamento. Aplicando-se a 
metodologia	ao	município	de	Morada	Nova	–	CE,	verificou-se	a	
importância do retorno da sociedade no processo de hierarquização 
de áreas para investimentos em cada setor do saneamento básico. 
Os	 resultados	 obtidos	 sugeriram	 ainda	 a	 compatibilização	 da	
prestação	dos	serviços,	conforme	preconizado	na	Lei	11.445/07,	
fornecendo	ao	 longo	dos	horizontes	de	planejamento	 aumentos	
nos	 índices	 de	 cobertura	 de	 mesma	 magnitude	 para	 diferentes	
áreas.	A	metodologia	proposta	tem	sido	aplicada	como	ferramenta	
base para elaboração de planos municipais de saneamento básico 
nos	 Estados	 do	 Ceará	 e	 Rondônia	 e	 apresenta-se	 como	 uma	
contribuição	para	o	desenvolvimento	de	futuros	planos	neste	setor

ABSTRACT

	 The	Brazilian	Federal	Law	11.445/07	came	to	encourage	
the	adoption	of	mechanisms	of	planning	in	the	sanitation	sector,	
considering	 mandatory	 the	 development	 of	 municipal	 and	
regional basic sanitation plans with popular participation. In 
this	work,	a	new	methodology	is	proposed	for	ranking	of	areas	
according	to	the	priority	for	investments	in	each	basic	sanitation	
sector,	as	well	as	planning	for	universalization	of	the	services,	
considering	both	 technical	 aspects	and	 society’s	 feedback.	All	
parameters used in the methodology are clearly and objectively 
calculated, eliminating any subjectivity in the planning process. 
Applying	the	methodology	to	the	municipality	of	Morada	Nova	
–	CE,	we	observed	the	importance	of	society’s	feedback	in	the	
process	 of	 prioritization	 of	 areas	 for	 investment	 in	 each	basic	
sanitation sector. The results also suggested the compatibility 
of	 the	 basic	 sanitation	 services,	 as	 recommended	 by	 the	 Law	
11.445/07,	yielding	along	the	planning	horizons	increases	in	the	

rates	of	coverage	of	the	same	magnitude	for	different	areas.	The	
proposed	methodology	has	been	applied	as	a	primary	 tool	 for	
development	of	municipal	basic	sanitation	plans	in	the	States	of	
Ceará	and	Rondônia	and	is	presented	as	a	contribution	for	the	
development	of	future	plans	in	this	sector.

PALAVRAS-CHAVE: planejamento; saneamento básico; so-
ciedade 

KEYWORDS: planning; basic sanitation; society  

INTRODUÇÃO

 A	Lei	Federal	11.445/07	define	o	 saneamento	básico	
como	 o	 conjunto	 de	 serviços,	 infra-estruturas	 e	 instalações	
operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Esta Lei veio 
fortalecer	o	mecanismo	de	planejamento	no	setor,	estabelecendo	
a obrigatoriedade da elaboração dos planos municipais e 
regionais de saneamento básico como condição para validade 
dos contratos de prestação de serviços, tendo como pré-requisito 
a previsão de mecanismos de controle social nas atividades de 
planejamento,	 regulação	 e	 fiscalização	 dos	 serviços	 (LIMA	
NETO	&	DOS	SANTOS,	2010).	
	 Segundo	dados	do	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	
Estatística	–	IBGE,	a	abrangência	dos	serviços	de	saneamento	
básico	 no	 Brasil	 ainda	 é	 caracterizada	 por	 déficits	 marcantes	
que	 refletem	 em	 elevados	 índices	 de	 doenças	 relacionadas	
à	 inexistência	 ou	 inadequação	 desses	 serviços	 em	 diversos	
municípios. Visando minimizar tais problemas sanitários com 
o intuito de se promover a saúde pública bem como proteger 
o	meio	ambiente,	a	Fundação	Nacional	de	Saúde	–	FUNASA,	
vem	 formalizando	 convênios	 para	 elaboração	 de	 planos	
municipais e regionais de saneamento básico, atendendo aos 
princípios	da	política	nacional	de	saneamento	(Lei	11.445/07).	
Os	três	primeiros	planos	a	serem	elaborados	considerando	tais	
princípios e incluindo, sobretudo, mecanismos de participação 
da	 sociedade	 em	 todas	 as	 fases	 de	 planejamento,	 foram	 os	
planos	municipais	de	saneamento	básico	de	Morada	Nova	–	CE	
(MORADA	NOVA,	2008),	Limoeiro	do	Norte	–	CE	(LIMOEIRO	
DO	NORTE,	2009)	e	Ariquemes	–	RO	(ARIQUEMES,	2009).	
	 A	metodologia	apresentada	neste	trabalho	foi	utilizada	
como	 ferramenta	 primordial	 para	 elaboração	 dos	 três	 planos	
de saneamento básico supracitados, e está sendo considerada 
na elaboração de outros planos municipais e regionais. Esta 
metodologia	 foi	 desenvolvida	 com	 o	 propósito	 de	 incluir	 o	
retorno da sociedade no planejamento das ações não apenas 
para garantir o aspecto democrático do processo, mas também 
para	 validar	 e/ou	 complementar	 informações	 técnicas,	 sócio-
econômicas	 e	 ambientais	 insuficientes	 para	 confecção	 dos	
planos de saneamento básico. A metodologia consiste na 
hierarquização de áreas, segundo a prioridade de investimentos 
no setor, e planejamento da universalização do acesso aos 
serviços, considerando os parâmetros população, carência dos 
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serviços	de	saneamento	e	insatisfação	da	sociedade	com	relação	
à	prestação	desses	serviços,	sendo	este	último	parâmetro	obtido	
a partir de mecanismos de participação popular. Trabalhos 
anteriores	 já	 foram	desenvolvidos	 com	o	 intuito	de	 apresentar	
metodologias de planejamento das ações de saneamento ou 
priorização de investimentos no setor considerando indicadores 
sanitários,	 ambientais,	 epidemiológicos,	 financeiros,	 entre	
outros	 (TEIXEIRA	 &	 HELLER,	 2001,	 2003;	 MINISTÉRIO	
DAS	 CIDADES,	 2006;	 SILVA	 et	 al.,	 2008).	 No	 entanto,	 tais	
metodologias não levaram em consideração o retorno da 
sociedade como parâmetro interveniente nos processos de 
planejamento ou priorização de investimentos. Portanto, o 
objetivo do presente trabalho é apresentar uma nova metodologia 
de planejamento participativo no setor de saneamento básico, 
embasada	nos	princípios	da	Lei	11.445/07,	destacando-se	como	
estudo	de	caso	o	município	de	Morada	Nova	–	CE.					

METODOLOGIA

Hierarquização	de	áreas	através	de	Indicador	de	Prioridade	(P)

	 O	município	 de	Morada	Nova	 –	CE	 foi	 inicialmente	
dividido	 em	 áreas	 de	 planejamento	 (regiões	 político-admi-
nistrativas),	onde	 foram	realizadas	atividades	de	envolvimento	
da sociedade, vistorias técnicas e levantamento de dados e 
informações	em	órgãos	públicos.	Estas	atividades	são	descritas	
detalhadamente	 em	Morada	Nova	 (2008)	 e	Lima	Neto	&	 dos	
Santos	(2010).
 A metodologia do presente trabalho consiste na 
sistematização	das	 informações	obtidas	 a	partir	 das	 atividades	
supracitadas	 para	 hierarquização	 das	 áreas	 (e	 planejamento	
da	 universalização,	 conforme	 será	 visto	 posteriormente	 neste	
artigo)	 através	 de	 indicadores	 de	 prioridade	 de	 investimentos	
para	cada	serviço	do	setor	de	saneamento	básico	(abastecimento	
de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos).	Esses	indicadores	levam	em	consideração	os	parâmetros	
população,	carência	dos	serviços	de	saneamento	e	 insatisfação	
da	 sociedade	 com	 relação	 à	 prestação	 desses	 serviços.	 Sua	
composição	é	dada	conforme	as	Equações	(1)	–	(4),	e	seu	valor	
pode variar de 0 a 1, assim como os valores dos sub-indicadores 
I

P
, I

CA
, I

CE
, I

CD
, I

CR
, I

ISA
, I

ISE
, I

ISD
 e I

ISR
, descritos a seguir. 

(1)

(6)

(2)

(7)(3)

(8)

(4)
(9)

(5)

em	que:	i	–	índice	referente	ao	conjunto	de	áreas	de	planejamento	
(i	 =	 1,	 2,...n);	 I

P,i
	 –	 Sub-indicador	 de	 perfil	 populacional;	 I

CA,i	

–	 Sub-indicador	 de	 carência	 do	 serviço	 de	 abastecimento	 de	
água potável; I

CE,i
	 –	 Sub-indicador	 de	 carência	 do	 serviço	 de	

esgotamento sanitário; I
CD,i
	 –	 Sub-indicador	 de	 carência	 do	

serviço de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; 
I
CR,i
	 –	 Sub-indicador	 de	 carência	 do	 serviço	 de	 limpeza	

urbana e manejo de resíduos sólidos; I
ISA,i

	 –	Sub-indicador	de	
insatisfação	 da	 sociedade	 com	 relação	 à	 prestação	 do	 serviço	
de abastecimento de água potável; I

ISE,i
	 –	 Sub-indicador	 de	

insatisfação	 da	 sociedade	 com	 relação	 à	 prestação	 do	 serviço	
de esgotamento sanitário; I

ISD,i
	–	Sub-indicador	de	insatisfação	

da	sociedade	com	relação	à	prestação	do	serviço	de	drenagem	
e manejo das águas pluviais urbanas; I

ISR,i
	 –	Sub-indicador	de	

insatisfação	da	sociedade	com	relação	à	prestação	do	serviço	de	
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
	 Seguindo	 esta	 sistemática,	 quanto	 maior	 o	 indicador	
(P

A,i
, P

E,i
, P

D,i
 ou P

R,i
)	 para	 uma	 determinada	 área,	 maior	 sua	

prioridade para investimentos no setor de saneamento básico em 
questão. 

Sub-indicador de perfil populacional (I
P
)

	 O	sub-indicador	de	perfil	populacional	é	obtido	através	
da divisão da população de cada área de planejamento pela 
população	da	área	mais	populosa,	conforme	a	Equação	(5).	Este	
sub-indicador visa representar a condição de desenvolvimento 
sócio-econômico de cada área municipal ou regional, que pode 
ser	 considerada	 diretamente	 proporcional	 à	 capacidade	 de	
pagamento da população pelos serviços de saneamento e ao grau 
de	disponibilidade	de	infra-estrutura	urbana	para	receber	obras	
de saneamento.

em que: Pop
i
	–	População	residente	em	uma	determinada	área;	

Pop
máx 

–	População	residente	na	área	mais	populosa.

Sub-indicadores de carência dos serviços de saneamento 
básico (I

CA
, I

CE
, I

CD
 e I

CR
)

	 Os	 sub-indicadores	 de	 carência	 dos	 serviços	 de	
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem 
e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos são obtidos a partir de dados de índices 
de	 cobertura	 fornecidos	 pelos	 órgãos	 municipais,	 conforme	
as	 Equações	 (6)	 –	 (9).	 Portanto,	 quanto	 menores	 os	 índices	
de	 cobertura,	 maiores	 as	 carências	 e,	 conseqüentemente,	 as	
necessidades de ampliação dos serviços.
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Planejamento da universalização utilizando os Indicadores 
de Prioridade (P

A
, P

E
, P

D
 e P

R
)

	 A	 Lei	 11.445/07	 tem	 como	 princípio	 fundamental	
promover a universalização, isto é, a ampliação progressiva do 
acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. 
Neste	contexto,	uma	vez	definidas	metas	municipais	com	relação	
aos índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água 
potável	 (	 	 ),	 esgotamento	 sanitário	 (	 	 ),	 drenagem	 e	 manejo	
das	águas	pluviais	urbanas	(			)	e	limpeza	urbana	e	manejo	de	
resíduos	 sólidos	 (	 	 ),	 que	 podem	 ser	 estabelecidas	 a	 partir	 de	
estudo	de	viabilidade	 técnica	e	econômico-financeira	para	um	
determinado horizonte de planejamento, pode-se estruturar as 
seguintes	funções	objetivo	e	suas	respectivas	restrições:

(10)

(14)

(11)

(15)

(12)

(16)

(13)

(17)

em	que:	C
A,i
	–	Índice	de	cobertura	do	serviço	de	abastecimento	

de	 água	 potável;	 C
E,i
	 –	 Índice	 de	 cobertura	 do	 serviço	 de	

esgotamento	sanitário;	C
D,i
	–	Índice	de	cobertura	do	serviço	de	

drenagem	e	manejo	das	águas	pluviais	urbanas;	C
R,i
	–	Índice	de	

cobertura do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos.

Sub-indicadores de insatisfação da sociedade com relação à 
prestação dos serviços (I

ISA
, I

ISE
, I

ISD
 e I

ISR
)

	 Os	 sub-indicadores	de	 insatisfação	da	 sociedade	com	
relação	à	prestação	dos	serviços	de	saneamento	básico	são	obtidos	
com base no retorno de seminários comunitários realizados em 
cada área de planejamento. Nestes seminários são levantadas 
manifestações	da	sociedade	com	relação	aos	seguintes	critérios:	
cobertura,	regularidade	e	qualidade	de	água	(referente	ao	setor	
abastecimento	 de	 água	 potável);	 cobertura	 e	 disposição	 final	
(referente	ao	setor	esgotamento	sanitário);	cobertura	e	ocorrência	
de	 inundações	ou	alagamentos	 (referente	ao	 setor	drenagem	e	
manejo	das	 águas	pluviais	 urbanas);	 e	 cobertura,	 regularidade	
e	disposição	final	(referente	ao	setor	limpeza	urbana	e	manejo	
de	 resíduos	 sólidos).	Assim,	 são	 atribuídos	 para	 cada	 critério	
valores de 0 ou 1, dependendo respectivamente da ausência ou 
existência	 de	manifestações	 da	 sociedade	 de	 insatisfação.	 Por	
exemplo,	 se	 durante	 o	 seminário	 comunitário	 realizado	 em	
uma determinada área de planejamento a sociedade tiver se 
manifestado	insatisfeita	com	relação	à	cobertura	do	serviço	de	
abastecimento	de	água	potável,	S

CA,i
	=	1.	Caso	contrário,	S

CA,i
	=	

0.	Os	sub-indicadores	de	insatisfação	da	sociedade	com	relação	
à	prestação	de	cada	serviço	de	saneamento	básico	são	calculados	
conforme	as	Equações	(10)	–	(13).

em	que:	S
CA,i
	–	Critério	de	cobertura	do	serviço	de	abastecimento	

de	água	potável;	S
RA,i
	–	Critério	de	regularidade	do	abastecimento	

de	 água	 potável;	 S
QA,i

	 –	Critério	 de	 qualidade	 de	 água;	 S
CE,i	

–	
Critério	de	cobertura	do	serviço	de	esgotamento	sanitário;	S

DE,i
 

–	Critério	de	disposição	final	do	esgoto	sanitário;	S
CD,i
	–	Critério	

de cobertura do serviço de drenagem e manejo das águas 
pluviais	 urbanas;	 S

OD,i
	 –	Critério	 de	 ocorrência	 de	 inundações	

ou	 alagamentos;	 S
CR,i
	 –	 Critério	 de	 cobertura	 do	 serviço	 de	

limpeza	urbana	e	manejo	de	resíduos	sólidos;	S
RR,i
	–	Critério	de	

regularidade da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
S

DR,i
	–	Critério	de	disposição	final	de	resíduos	sólidos.

sujeito a: 
w,	x,	y,	z	>	0	

0 ≤ C
A,i
	+	wP

A,i ≤ 1
0 ≤ C

E,i
	+	xP

E,i ≤ 1
0 ≤ C

D,i
	+	yP

D,i
 ≤ 1

0 ≤ C
R,i
	+	zP

R,i
 ≤ 1

	 Assim,	a	resolução	das	equações	(14)	–	(17)	fornecerá	
valores para wP

A,i
,	xP

E,i
, yP

D,i
 e zP

E,i
 que corresponderão respec-

tivamente	aos	incrementos	nos	índices	de	cobertura	iniciais	C
A,i

, 
C

E,i
,	C

D,i
	e	C

R,i
 para cada área de planejamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

	 A	 Figura	 1	 mostra	 os	 índices	 de	 cobertura	 no	 ano	
de 2008 dos serviços de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para cada 
área	 (região	 político-administrativa)	 do	município	 de	Morada	
Nova	-	CE.	Assim,	considerando	metas	municipais	com	relação	
aos	 índices	 de	 cobertura	 de	 cada	 serviço	 (Tabela	 1),	 as	 quais	
foram	estabelecidas	a	partir	de	estudo	de	viabilidade	técnica	e	
econômico-financeira,	pode-se	utilizar	a	metodologia	proposta	
para hierarquização de áreas e planejamento da universalização 
dos serviços de saneamento básico do município em questão. 
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Figura 1 – Índices de cobertura no ano de 2008 dos serviços de abas-
tecimento de água potável (A), esgotamento sanitário (E), drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas (D) e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos (R) para as regiões político-administrativas do município 
de Morada Nova – CE. 

Tabela 1 – Metas municipais com relação aos índices de 
cobertura dos serviços de abastecimento de água potável 
(A), esgotamento sanitário (E), drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas (D) e limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos (R) de Morada Nova – CE.

	 A	Tabela	2	mostra	um	exemplo	do	procedimento	de	
hierarquização de áreas com relação ao setor de abastecimento 
de	 água	 para	 o	 município	 de	 Morada	 Nova,	 utilizando	 a	
Equação	(1),	isto	é,	o	indicador	de	prioridade	PA. Neste caso, a 
seqüência	de	prioridades	obtida	para	investimentos	no	setor	é	a	
seguinte:	1	–	Boa	Água	(PA	=	0,569),	2	–	Roldão	(PA	=	0,493),	3	
–	Aruaru	(PA	=	0,483),	4	–	Lagoa	Grande	(PA	=	0,392),	5	–	Pedras	
(PA	=	0,363),	6	–	Juazeiro	(PA	=	0,351),	7	–	Sede	(PA	=	0,350)	
e	 8	 –	Uiraponga	 (PA	 =	 0,292).	 Isto	 indica	 que,	 dependendo	
dos valores adotados, as áreas mais populosas como a sede 
municipal	podem	ser	 classificadas	como	não	prioritárias	 em	
função	dos	seus	baixos	sub-indicadores	de	carência	do	serviço	
em	questão	e	insatisfação	da	sociedade.

Tabela 2 – Hierarquização de áreas (regiões político-admin-
istrativas de Morada Nova – CE) com relação ao setor de 

abastecimento de água potável
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	 O	 mesmo	 procedimento	 pode	 ser	 realizado	 com	
relação	aos	demais	setores	(esgotamento	sanitário,	drenagem	e	
manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo 
de	resíduos	sólidos),	utilizando	as	Equações	(2)	–	(4),	isto	é,	os	
indicadores P

E
, P

D
 e P

R
,	conforme	mostrado	nas	Tabelas	3,	4	e	5.

	 Nesses	 casos,	 porém,	 observam-se	 seqüências	 de	
prioridades	 em	 que	 a	 sede	 municipal	 é	 classificada	 como	
prioritária.	 Isto	 ocorreu	 porque	 o	 sub-indicador	 de	 perfil	
populacional apresentou maior variabilidade entre a sede 
e os demais distritos que os sub-indicadores de carência 
dos	 serviços	 e	 insatisfação	 da	 sociedade.	 Resultados	
similares	 foram	 obtidos	 para	 os	 municípios	 de	 Limoeiro	
do	 Norte	 –	 CE	 e	 Ariquemes	 –	 RO.	 Vale	 destacar	 que	 os	
indicadores de prioridade apresentados nas Tabelas 2 
–	 5	 podem	 ser	 utilizados	 também	 como	 referência	 para	
hierarquização entre os setores de saneamento básico. Por 
exemplo,	 a	 seqüência	 de	 prioridades	 para	 investimentos	
na	 sede	 municipal	 é	 a	 seguinte:	 1	 –	 Esgotamento	 sanitário	 
(P

E
	 =	 0,987),	 2	 –	 Drenagem	 e	 manejo	 das	 águas	 pluviais	

urbanas	(P
D
	=	0,917),	3	–	Limpeza	urbana	e	manejo	de	resíduos	

sólidos	(P
R
	=	0,767)	e	4	–	Abastecimento	de	água	(PA	=	0,350).

Tabela 3 – Hierarquização de áreas (regiões político-admi- 
nistrativas de Morada Nova – CE) com relação ao setor de

esgotamento sanitário

Tabela 4 – Hierarquização de áreas (regiões político-admi-
nistrativas de Morada Nova – CE) com relação ao setor de 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Tabela 5 – Hierarquização de áreas (regiões político-admi-
nistrativas de Morada Nova – CE) com relação ao setor de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

 Assim, tomando-se como base os índices de cobertura 
levantados	 no	 ano	 de	 2008	 (Figura	 1),	 as	 metas	 municipais	
estabelecidas	com	relação	a	esses	índices	(Tabela	1)	e	os	resultados	
de	hierarquização	apresentados	nas	Tabelas	2	–	5,	obtém-se	um	
planejamento da universalização dos serviços de saneamento 
básico	para	cada	área	de	Morada	Nova	a	partir	da	resolução	das	
equações	(14)	–	(17)	para	diferentes	horizontes	temporais	(2011,	
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2017,	2023	e	2028),	conforme	mostrado	na	Figura	2.
	 Pode-se	verificar	na	Figura	2	que	a	metodologia	proposta	
tende a promover aumentos de mesma ordem de grandeza para 
diferentes	 áreas,	 em	 função	 de	 seus	 respectivos	 indicadores	 de	
prioridade	 (P

A
, P

E
, P

D
 e P

R
)	 (ver	 Tabelas	 2	 –	 5).	 Por	 exemplo,	

observando a evolução dos índices de cobertura do setor de 
esgotamento	sanitário	no	período	entre	2011	e	2028,	verifica-se	
para	 o	 distrito	menos	 populoso	 de	Morada	Nova	 (Juazeiro)	 um	
acréscimo	de	49%,	isto	é,	apenas	30%	inferior	ao	acréscimo	obtido	
para	a	sede	municipal.	Resultados	similares	também	foram	obtidos	
para os outros setores e para os municípios de Limoeiro do Norte 
–	CE	e	Ariquemes	–	RO.	Portanto,	espera-se	que	esta	metodologia	
permita orientar o processo de planejamento compatibilizando a 

prestação	dos	serviços	de	saneamento	básico,	conforme	preconiza	
a	Lei	11.445/07.	Embora	os	resultados	apresentados	na	Figura	2	
tenham	sido	obtidos	para	um	horizonte	total	de	20	anos,	conforme	
estabelecido	 na	 referida	 Lei,	 recomenda-se	 que	 todos	 os	 sub-
indicadores	apresentados	nas	Equações	(1)	–	(4)	sejam	reavaliados	
em	 intervalos	 de	 no	 máximo	 quatro	 anos,	 período	 previsto	 na	
Lei para revisão dos planos de saneamento básico. Logo, o 
planejamento	da	universalização	pode	sofrer	alterações	em	função	
de	 eventuais	 mudanças	 (atraso	 ou	 antecipação	 na	 implantação	
dos	serviços,	variações	no	grau	de	insatisfação	da	sociedade	com	
relação	 aos	 serviços,	 etc.)	 que	 venham	 a	 ocorrer	 ao	 longo	 do	
processo.
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Figura 2 – Planejamento da universalização dos serviços de abastecimento de água potável (A), 
esgotamento sanitário (E), drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (D) e limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos (R) para as regiões político-administrativas de Morada Nova – CE em 

diferentes horizontes temporais.
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CONCLUSÕES 

 Neste trabalho, é apresentada uma nova metodologia 
para hierarquização de áreas e planejamento da universalização 
do	 acesso	 aos	 serviços	 de	 saneamento,	 como	 ferramenta	 para	
desenvolvimento de planos municipais e regionais de saneamento 
básico considerando o retorno da sociedade, com base na Lei 
Federal	11.445/07.	Todos	os	parâmetros	utilizados	na	metodologia	
para composição dos indicadores de prioridade de investimentos 
em	cada	 setor	 de	 saneamento	 básico	 são	 calculados	 de	 forma	
clara e objetiva, eliminando portando eventuais subjetividades no 
processo	de	planejamento.	Adotando-se	o	município	de	Morada	
Nova	–	CE	como	estudo	de	caso,	observou-se	que	a	metodologia	
forneceu	resultados	coerentes	com	relação	à	hierarquização	de	
áreas para investimentos, destacando a importância não apenas 
dos	 sub-indicadores	 de	 perfil	 populacional	 e	 de	 carência	 dos	
serviços,	mas	 também	 dos	 sub-indicadores	 de	 insatisfação	 da	

sociedade	quanto	à	prestação	dos	serviços.	Os	resultados	obtidos	
através	 da	 aplicação	 da	metodologia	 ao	município	 de	Morada	
Nova sugeriram ainda a compatibilização da prestação dos 
serviços de saneamento, promovendo ao longo dos horizontes 
de planejamento aumentos nos índices de cobertura de mesma 
ordem	 de	 grandeza	 para	 diferentes	 áreas	 intramunicipais.	
Portanto, espera-se que a metodologia proposta possa ter boa 
aceitação tanto por parte dos representantes do poder público 
como da sociedade civil. Dependendo da disponibilidade de 
dados	e	informações	mais	detalhados	em	outros	municípios	ou	
regiões onde se deseje desenvolver planos de saneamento básico 
com base no presente trabalho, a metodologia proposta poderá ser 
futuramente	aprimorada	através	da	inclusão	de	novos	parâmetros	
técnicos, sócio-econômicos e ambientais na composição dos 
indicadores de prioridade.
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sludge removal from stabilization ponds and his placing in bag
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RESUMO

 Este trabalho propõe estudar a remoção de lodo de lagoas 
de estabilização, avaliar a redução da carga patogênica, custos de 
transporte para disposição e checar a viabilidade de disposição 
final	 agrícola	 ,	 promovendo	 assim	 a	 reciclagem	 dos	 nutrientes	 aos	
ciclos biogeoquímicos. Entre as  opções para a remoção, optou-se 
pelo sistema combinado de dragagem com aplicação de polímero, 
seguido	 de	 acondicionamento	 e	 desaguamento	 do	 lodo	 em	 “BAG”	
de	polipropileno	de	alta	resistência.	Definiu-se	por	esta	combinação	
para	o	estudo	da	 remoção	do	 lodo	na	Unidade	de	Negócio	do	Alto	
Paranapanema	 –	 Sabesp,	 devido	 as	 dificuldades	 operacionais	 e	 em	
virtude de longas distâncias para disposição do resíduo em aterros 
licenciados, o que representa elevados custos, uma vez que os aterros 
da região não são autorizados para receberem este tipo de resíduo. 
Outra	via	de	disposição,	o	co-processamento	em	indústria	cimenteira	
foi	analisada	como	economicamente	inviável,	principalmente	devido	
a elevada quantidade de água do resíduo. Na impossibilidade da 
reutilização	 na	 agricultura,	 o	 lodo	 deverá	 sofrer	 uma	 redução	 na	
quantidade de água, viabilizando assim o transporte a longas distâncias 
e	outros	usos.	A	avaliação	desta	metodologia	(	remoção	de	lodo	),	foi	
feita	com	análises	semanais	do	lodo	acondicionado	nos	BAGs.

	 Seis	 meses	 após	 a	 operação	 de	 desaguamento	 do	 lodo	
acondicionado	em	BAG,	constatou-se	ausência	de	ovos		de	helmintos	
viáveis, salmonellas,	 protozoários	 e	 coliformes	 termotolerantes 
< 103	 NMP.	 g-1¹.MS.	 Estes	 resultados	 indicaram	 que	 o	 processo	
removeu a patogênicidade do lodo adequando-o para disposição no 
solo,	quanto	aos	parâmetros	avaliados.O	lodo	no	BAG	atingiu	teor	de	
sólidos	totais	de	34,10%	após	374	dias	e	foi	classificado	como	Classe	
IIA		-	Não	perigoso	e	não	inerte.	O	custo	de	remoção	de	2000	m3 de 
lodo com teor médio de sólidos totais de 12%, por meio do sistema 
dragagem	e	acondicionamento	em	BAG	foi	de	USD	4,67	hab-1.ano -1.
 

ABSTRACT

	 This	 work	 aimed	 to	 study	 the	 sludge	 removal	 from	
stabilization	ponds,	to	evaluate	the	reduction	of	pathogen	load,	
transport	 costs	 for	disposal	 and	 trying	 to	 achieve	 the	 required	
quality	for	sludge	application	on	agriculture,	thereby	promoting	
the nutrients recycling to the biogeochemical cycles. Amongst 
the	options	for	removal	that	were	studied,	the	combined	system	
of	dredging	and	polymer	application,	followed	by	conditioning	
and	sludge	dewatering	in	high-strength	polypropylene	“BAG”,	
was	 selected.	 The	 experiment	 was	 conducted	 at	 the	 Business	
Unit	 of	 High	 Paranapanema	 -	 Sabesp,	 because	 this	 treatment	
plant	 faced	 with	 operational	 difficulties	 and	 the	 distance	 to	
transport	 the	wastes	 to	 licensed	 landfills	was	very	 long.	Thus,	
the	waste	transport	was	costly,	since	landfills	in	the	region	were	
not authorized to receive the sludge. Another disposal option, 
co-processing	cement	 industry,	was	not	 feasible	economically,	
mainly	due	to	the	high	amount	of	water	contained	in	the	waste.	If	
the sludge could not be used directly on agriculture, the amount 
of	water	must	be	reduced	before	transporting	or	other	uses.	The 
proposed	methodology	(sludge	removal		),	was	made	be	evaluated	
by	analyzing	weekly	the	sludge	quality	from	the	BAGs.
	 Six	 months	 after	 the	 operation	 of	 sludge	 dewatering	
packed	in	bag,	it	was	detected	an	absence	of	viable	helminth	eggs,	
salmonella,	protozoa	and	coliforms.	These	results	indicated	that	
the	process	removed	the	pathogenicity	of	the	sludge	tailoring	it	
to the wastewater disposal, as to the parameters evaluated. The 
sludge	in	the	bag	reached	total	solids	of	34.10%	after	374	days	
and	was	classified	as	Class	II	A	-	Not	dangerous,	not	inert.	The	
cost	of	the	removal	of	2000	m3	sludge	with	an	average	of	12%	
solids,	by	means	of	 the	dredging	and	placing	 in	bag	was	US$	
4.67 inha-1 year-1.

PALAVRAS-CHAVE: disposição no solo, deságuamento, lodo 
de lagoas, patogenicidade
 

KEYWORDS:	 soil	 disposal,	 dewatering,	 pond’s	 sludge,	
pathogenicity

1. INTRODUÇÃO

 Segundo	o	IBGE	(2007),	66,8%	dos	domicílios	brasileiros	
possuem rede coletora de esgoto sanitário e apenas 12% é tratado. 
Portanto,	o	esgoto	é	lançado	diretamente	“in	natura”	nos	mananciais	

Data de Aprovação:
15-10-2010

Data de Entrada:
12-08-2010 
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na maioria dos municípios brasileiros. Na tentativa de reverter 
o crescente comprometimento de importantes mananciais e de 
amenizar	o	 impacto	ambiental	e	de	saúde	pública,	 foram	criadas	
nos últimos anos políticas de incentivo ao saneamento básico, 
com a implantação de redes coletoras de esgotos e a instalação de 
Estações	de	Tratamento	de	Esgotos	(ETEs).
	 O	crescimento	populacional	nos	grandes	centros	urbanos	
e a busca por ambientes saudáveis acarreta um aumento, geração 
e	coleta	de	esgoto,	e	conseqüentemente	na	produção	de	resíduos,	
quando	 estes	 são	 tratados	 –	 lodo	 de	 esgoto.	 Este	 material,	 rico	
em matéria orgânica e nutrientes, necessita de uma adequada 
disposição	final.	Entretanto,	a	maioria	dos	projetos	de	tratamento,	
não	contempla	o	destino	final	do	lodo	produzido,	podendo	com	isso	
anular	 parcialmente	 os	 benefícios	 da	 coleta	 e	 do	 tratamento	 dos	
efluentes.
 Alternativas que atendessem a legislação e resultassem 
em	baixo	custo	 final	passaram	a	 ser	 analisadas.	A	disposição	do	
lodo no solo para uso agrícola passou a ser uma opção interessante, 
entretanto, o material necessitaria de um pós-tratamento para 
remoção	 de	 patógenos.	 Sugeriu-se	 então	 testar	 o	 sistema	 de	
acondicionamento	 e	 deságüe	 complementar	 em	 BAG,	 com	 a	
finalidade	de	reduzir	a	quantidade	de	água	da	massa	e	verificar	o	
decaimento	de	patógenos	do	lodo	dentro	do	BAG	ao	longo	do	tempo	
e	checar	com	a		CONAMA	375	de	2006,	para	o	caso	da	disposição	
na	agricultura.	Esta	é	uma	forma	de	reciclar	os	nutrientes	e	a	matéria	
orgânica, retornando os elementos aos ciclos biogeoquímicos. 
Além	da	citada	CONAMA,	o	lodo	a	ser	destinado	ao	uso	agrícola,	
como	condicionador	de	solo,	deve	atender	as	regras	definidas	pelo	
Ministério	 da	 Agricultura,	 Pecuária	 e	 Abastecimento	 (MAPA).	
Neste	sentido	foi	dada	ênfase	ao	estudo,	avaliando-se	a	técnica	de	
remoção,	deságüe	e	acondicionamento	em	
BAG,	com	a	finalidade	de	dispor	o	produto	
na agricultura.

2.REVISÃO
BIBLIGRÁFICA

2.1 Lagoas facultativas

 As	 lagoas	 facultativas	 são	 dis-
positivos de tratamento para os quais são 
encaminhados esgotos brutos ou pré-
tratados, visando estabilização bioquí- 
mica	 da	 matéria	 orgânica	 afluente	 prin-
cipalmente por meio do metabolismo de 
microrganismos	 aeróbios	 e	 facultativos.	
Estes	microrganismos	 	 utilizam	 de	 oxigê- 
nio	 produzido	 pelas	 algas	 que	 aí	 prolife-
ram devido a manutenção de condições 
ambientais	 favoráveis,	 tais	 como	 eleva-
dos tempo de detenção hidráulico, luz, 
etc.	 Os	 microorganismos	 anaeróbios	 se 
encontram	na	 camada	 de	 lodo	 que	 se	 for- 
ma	 no	 fundo	 da	 lagoa.	 Também	 podem	
ser	 definidas	 como	 um	 corpo	 de	 água	
lêntico, construído pelo homem, e desti-
nados a armazenar resíduos líquidos de 
natureza orgânica, esgoto sanitário bruto 
e sedimentado, despejos industriais orgâ- 
nicos	 e	 oxidáveis	 ou	 águas	 residuárias	
oxidadas.	 Seu	 tratamento	 é	 feito	 por	
processos	 naturais:	 físicos,	 biológicos	 e 
bioquímicos, denominados autodepu-ração 
ou	estabilização	(UEHARA,1989).

 Segundo	ARAÚJO	 (2000),	 o	 processo	 de	 tratamento	 de	
esgoto	nas	lagoas	facultativas	ocorre	com	taxas	mais	lentas,	sendo	
necessário	tempo	de	detenção	entre	15	e	45	dias	em	função	da	cinética	
de	 remoção	 de	 DBO	 e	 do	 regime	 hidráulico	 da	 lagoa.	 Menores	
tempos de detenção podem ser adotados em regiões de clima mais 
quente.	Para	locais	com	esgotos	concentrados	(baixa	vazão	per	capta	
e	alta	DBO),	o	tempo	de	detenção	tende	a	ser	elevado.
	 JORDÃO	 &	ARAÚJO	 (2005),	 considera	 que	 o	 uso	 de	
lagoa	facultativa	é	uma	solução	simples	de	baixo	custo	quando	se	
dispõe	 de	 área	 com	 topografia	 adequada,	 solo	 com	características	
impermeáveis	e	de	custo	de	aquisição	de	 terreno	acessível.	Sendo	
que elas podem operar sozinhas ou a jusante de uma lagoa aerada ou 
anaeróbia. Quando bem dimensionadas e não  estão sobrecarregadas 
organicamente	 raramente	 uma	 lagoa	 facultativa	 produz	 odores.	
Entretanto, recomenda-se que não sejam construídas, junto a 
áreas residenciais e que deve-se levar em consideração o sentido 
predominante dos ventos e localizá-las a pelo menos 500 metros das 
áreas residenciais ou outro tipo de ocupação urbana.

2.1.1 Princípio de Funcionamento

 Ao longo do percurso do esgoto entre a entrada e saída da 
lagoa, que demora vários dias, uma série de mecanismos contribuem 
para o tratamento  dos esgotos. Estes mecanismos ocorrem nas três 
zonas das lagoas denominadas: zona anaeróbia, zona aeróbia e zona 
facultativa	(VON	SPERLING,	1996).
 A zona anaeróbia é constituída pela matéria orgânica 
sedimentada,	dando	origem	ao	lodo	presente	no	fundo	da	lagoa.	Esse	
lodo é decomposto anaerobiamente e convertido principalmente a 
CO2	e	CH4,	 restando	após	um	 longo	período,	 somente	o	material	
inerte	ali	sedimentado	(KELLNER	&	PIRES,	1998).
A	 Figura	 1	mostra	 os	 princípios	 de	 funcionamento	 de	 uma	 lagoa	
facultativa.

Figura 01 - Princípios de funcionamento de uma lagoa facultativa.
Fonte: JORDÃO & PESSOA, 2005
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3.MATERIAIS E MÉTODOS

 Após avaliação da quantidade de lodo armazenada nas 
lagoas	da	Unidade	de	Negócio	do	Alto	Paranapanema	-	SABESP	
,	foi	definido	um	cronograma	para	remoção	do	lodo	das	mesmas	
onde a priorização  teve como base os seguintes critérios:

•	Sistemas	com	tempo	de	operação	elevado	(	>	16	anos	de	func-
ionamento);

•	Que	apresentavam	comprometimento	com	relação	à	eficiência;
•	Sistemas	 com	 emissão	 de	maus	 odores	 (incômodos	 para	 vi-
zinhança	);

	 O	procedimento	para	remoção	de	lodo	e	avaliações	do	
objetivo do trabalho compreendeu as seguintes etapas:

•	Batimetria	para	quantificação	e	visualização	do	perfil	do	lodo	na	
lagoa;

•	Avaliação	do	teor	de	sólidos	do	lodo	na	Lagoa	em	várias	profun-

Figura 02 - Fluxograma do processo de remoção de  interesse para este trabalho.

3.1  Caracterização do experimento

 Na	 Unidade	 de	 Negócio	 do	 Alto	 Paranapanema	 da	
SABESP,	localizada	na	região	sudoeste	do	Estado	de	São	Paulo,	
os sistemas de tratamento de esgotos são constituídos em sua 
maioria	 por	 lagoas	 de	 estabilização,	 as	 quais	 foram	 em	 sua	
grande	maioria	foram	instaladas	nas	décadas	de	80	e	90.	Estas	
ETEs vêm sendo operadas por muitos anos sem a remoção de 
lodo	e	areia,	com	comprometimento	natural	da	sua	eficiência.	
Algumas	medidas	operacionais	 foram	sugeridas	e	avaliadas	e	
foi	 definido	 pela	 empresa	 em	 recuperar	 o	 sistema	 e	 remover	
o lodo das lagoas. Entre as várias opções analisadas optou-se 
por realizar a dragagem, seguida da aplicação de polímero e 
centrifugação,	 utilizando	 um	 equipamento	 móvel.	 Após	 esta	
fase,	o	lodo	ainda	deveria	estar	com	uma	relação	de	sólidos	em	
torno de 25%.
	 À	 partir	 de	 então,	 deveria	 ser	 dada	 uma	 destinação	
para o lodo que resultasse em menor custo para a empresa e 
atendesse a legislação. Entre as destinações analisadas pela 
empresa, a mais interessante seria enviar a um aterro sanitário 
licenciado,	nas	proximidades	da	 fonte	geradora.	Entretanto,	a	
falta	de	aterros	sanitários	licenciados	na	região	para	disposição	
deste produto e a necessidade de pré-condicionamento do lodo 
da lagoa para remoção de materiais estranhos como pedaços de 
pau, de metais, plásticos, pedras etc. antes de encaminhamento 

para	centrifuga,	inviabilizaram	esta	proposta.
 A Estação de Tratamento de Esgoto  escolhida para  
condução	dos	experimentos	localiza-se	no	município	de	Coronel	
Macedo,	o	qual	abrange	uma	extensão	territorial	de	304	Km2	e	
altitude média de 624 m, possui cerca de 5580 habitantes, dos 
quais	4006	habitantes	residem	na	área	urbana,	conforme	dados	
do	último	Censo	Demográfico	realizados	pela	Fundação	IBGE	
(2000).	O	município	de	Coronel	Macedo		(	Figura	3	)	dista	da	
capital	do	Estado	de	São	Paulo	em	345	Km.	

Figura 03 – Mapa de localização do município de Coronel Macedo.

didades;
•	Preparação	do	terreno,		
•		Assentamento	dos	BAGs	e	construção	do	sistema	de	drenagem;	
•	Instalação	dos	mangotes	para	alimentação	de	lodo	nos	BAGs;
•	Instalação	do	sistema	de	dosagem	de	polímero;
•	Bombeamento	do	lodo	através	de	sistema	de	dragagem;
•	Adição	de	polímero	para	condicionamento;	
•	Quantificação	 do	 lodo	 no	BAGs	 e	 quantidade	 contratada	 para	

remoção;
•	Monitoramento	semanal	do	lodo	acondicionado	no	BAG

	 A	lagoa	escolhida	para	o	estudo	foi	a	lagoa	facultativa	
primária	de	Coronel	Macedo.	 	A	remoção	do	 lodo	ocorreu	no	
período de 01.10.08 a 22.12.08, a quantidade de lodo avaliada 
foi	de	aproximadamente		3000	m3 e o volume contratado para 
remoção	 foi	 de	2000	m3.	A	Figura	2	mostra	o	 fluxograma	do	
processo adotado para remoção, deságue e acondicionamento do 
lodo	no	BAG.
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Figura 04 - Vista aérea da Lagoa local do experimento.

3.2 Preparação do local dos bags.

	 A	preparação	do	terreno	para	instalação	dos	BAGs	é	
muito importante para que não seja comprometida a drenagem 
do lodo quando acondicionado no mesmo. A terraplenagem 
foi	feita	mantendo	inclinação	do	terreno	de	1%.	Após	acerto,	o	
terreno	foi	impermeabilizado	com	lona	plástica	de	polietileno	
de 300 m.	Em	cima	da	 lona	plástica	 foi	colocado	 	0,15	m	
de	brita	2,	mantendo	a	brita	em	nível	(Figura	5).	Colocaram-
se	 dois	 BAGs	 em	 cima	 da	 brita	 (Figura	 6	 )	 e	 iniciou-se	 o	
bombeamento de lodo. 

Figura 05 - Preparação do leito para instalação dos BAGs. ETE 
Coronel Macedo, SABESP.

Figura 06 -  Assentamento dos BAGs para remoção de lodo da
ETE Coronel Macedo, SABESP.

Fonte: Unidade de Negócio do Alto Paranapanema –SABESP (2008).

Tabela 1 - Dimensões básicas da Lagoa Facultativa de Coronel 
Macedo, SABESP.

3.3 Condicionamento do lodo

 Para melhoria do desaguamento o lodo , antes de ir 
para	o	BAG	foi	aplicado	polímero	orgânico	sintético	catiônico,	
em emulsão, a base de poliacrilamida, branco viscoso e isento 
de	substâncias	que	possam	produzir	efeitos	tóxicos	ao	consumo.	
O	polímero	foi	diluído	na	concentração	de	0,25%	em	tanques	
e	 aplicado	 na	 linha	 de	 recalque	 do	 lodo	 dragado.	 O	 tipo	 de	
polímero	 e	 as	 dosagens	 adequadas	 foram	 determinados	 em	
ensaios laboratoriais, onde se avaliou menor dosagem, melhor 
floculação	e	melhor	sedimentação	do	lodo,		utilizando	para	isso,	
o lodo da própria lagoa. A quantidade de polímero utilizada 
variou	entre	2	a	6	Kg.t-1	de	MS.	
	 O	 lodo	 dragado	 foi	 condicionado	 com	 polímero	 e	
en-caminhado	 para	 os	 BAG’s,	 para	 desaguamento,	 conforme	
Figuras	7		a	8.			 

Figura 07 – Vista lateral do BAG em enchimento e desaguamento 
na ETE Coronel Macedo

	 A	ETE	 foi	 projetada	para	 vazão	média	de	8	L.s-1	 e	
é	operada	pela	Companhia	de	Saneamento	Básico	do	Estado	
de	 São	 Paulo	 (Sabesp),	 desde	 1990,	 quando	 iniciou	 suas	
atividades.	 É	 um	 sistema	 composto	 por	 uma	 única	 lagoa	
facultativa.	Opera	atualmente	com	vazão	média	de	8,10	L.s-1	
e desde o início de sua operação, o sistema nunca  teve o lodo 
removido.		O	sistema	de	gradeamento	é	operado	manualmente.	
A	localização	da	ETE	fica	no	acesso	para	rodovia	SP-255,	Rua	
presidente	Castelo	Branco	s/n.	O	corpo	receptor	é	classificado	
como	Classe	2,	área	da	bacia	no	local	de	lançamento	de	30,5	
Km2	e	possui	 	vazão	mínima	Q710	=	119	L.s-1.	A	Tabela	1	
apresenta	as	dimensões	básicas	da	Lagoa	Facultativa	Primária	
do	município	de	Coronel	Macedo	e	a	Figura	4	mostra	uma	vista	
aérea	do	local	do	experimento.
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Figura 08 - Drenagem dos BAGs e retorno para
ETE Coronel Macedo

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1  Quantificação do lodo

	 A	batimetria	realizada	permitiu	identificar	a	existência	
de	um	curto	circuito	bastante	expressivo,	quando	se	observa	o	
perfil	de	lodo	acumulado,	devido	a	obstrução	parcial	ou	total	em	
uma	das	duas	entradas	de	afluente,	causando	acúmulo	de	lodo	em	
apenas	uma	parte	da	lagoa.	Observa-se	claramente	a	formação	de	
uma	 parede	 de	 lodo	 frontal,	 em	 toda	 a	 extensão	 da	 região	 de	
entrada	 do	 afluente,	 seguindo	 por	 uma	 coluna	 em	 toda	 região	
próximo	a	margem	direita	da	lagoa,	indicando	a	direção	do	fluxo	
preferencial.	Por	outro	lado	a	parte	central	e	a	região	esquerda	da	
lagoa, ocorreu pequena deposição de lodo ao longo do tempo. A 
distribuição irregular do lodo na lagoa provavelmente contribuiu 
para redução do período de limpeza da lagoa. No caso, pode-
se	chamar	a	atenção	para	futuros	projetos,	da	necessidade	de	se	

prever um melhor sistema de distribuição do 
afluente.
	 O	 nível	 de	 lodo	 acumulado	 na	
lagoa	variou	de	0,10	m	a	1,50	m.	A	taxa	de	
acumulação	de	lodo	foi	de	aproximadamente	
0,042 m3.hab.ano-1,		em	conformidade	com	o	
acúmulo de lodo mencionado na literatura 
por	Arceivala	(	1981	)	na	faixa	de	0,03	a	0,08	
m3.hab.ano-1, 
	 O	 acúmulo	 médio	 de	 lodo	 2,2	
cm.ano-1, compatível com a  literatura para 
lagoas	 facultativas.	 Segundo	 	 Silva	 (1993)	
e	 Gonçalves	 (1999)	 a	 elevação	 média	 da	
camada	de	lodo	em	lagoas	facultativas	varia	
de 1 a  3 cm.ano-1.	A	Figura	9	mostra	o	perfil	
do lodo em cada seção da lagoa
A limitação de recebimento não é legal,  e 
sim operacional por parte do Aterro que 
solicita	 um	 teor	 de	 sólidos	 alto	 devido	 às	
condições geotécnicas.

4.2  Caracterização do lodo

 Conforme	 metodologia	 da	 ABNT	
NBR	 10004:2004	 –	 a	 qual	 classifica	 os	 re-
síduos sólidos quanto aos riscos potenciais 
de contaminação do meio ambiente, para 
tomadas	 de	 decisões	 futura	 com	 relação	
a	 disposição.	 O	 lodo	 da	 ETE	 Coronel	
Macedo–Sabesp	 foi	 classificado	 como	 lodo	
Classe	II	A	–	Não	perigoso,	 	Não	inerte,	ou	
seja,  passível de ser depositado em aterro 
sanitário.	Para	isso,	foram	realizados	ensaios	
para	classificação	na	massa	bruta	do	lodo,	no	
lixiviado	do	lodo	e	no	solubilizado	do	lodo.	
A partir  destes resultados pode-se prosseguir 
com as análises visando  disposição em solo 
agrícola.	 Os	 resultados	 demonstraram	 que	
o	 lodo,	 atende	 às	 legislações	 específicas,	
concernente ao aproveitamento na agri-
cultura, o que já era esperado, em virtude de 
se tratar de esgoto predominante doméstico e 
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4.2.2 Resultados das determinações dos 
compostos orgânicos segundo resolução 
Conama 375/2006

	 Foram	 realizados	 ensaios	 para	 deter-
minação da concentração de compostos orgânicos 
no	lodo	da	lagoa	facultativa	da	ETE	Coronel	Mace- 
do,	após	acondicionamento	em	BAG.
	 Os	resultados	indicaram	concentrações	
em amostra coletada após 12 meses de 
acondicionamento	(data	da	coleta	28.12.2009),	
dentro dos limites  para a disposição no solo, 
sem que implique em riscos de contaminação 
do	 sistema	 solo	 –	 água	 –	 planta,	 uma	 vez	
que todos os parâmetros  analisados estão 
em	 conformidade	 com	 os	 valores	 máximos	
permitidos,	 segundo	 a	 Resolução	 Conama	
375/2006.	

4.2.3 Coliformes Termotolerantes e Salmonella 
no lodo acondicionado no Bag

	 Neste	 item	 foi	 avaliado	 o	 decaimento	
na	concentração	de	coliformes	 termotolerantes		
no	 lodo	 acondicionado	 no	 BAG	 em	 função	
do tempo de desaguamento e a presença ou 
ausência de salmonella sp.
	 Os	 valores	 encontrados	 estão	 nas	
Tabela 3 e 4.

Tabela 3 – Evolução dos resultados de Coliformes Termotolerantes no lodo de 
Coronel  Macedo, SABESP acondicionado no BAG  ao longo do tempo

*=CONAMA 375/06

Tabela 2 - Caracterização do lodo da lagoa facultativa da ETE Coronel Mace-
do, SABESP, após acondicionado em BAG, conforme análise agronômica.

*Teores totais
Laboratório: Instituto Agronômico de Campinas - IAC -  Microbiologia e 
Qualidade do Solo.

devido	a	localização	fazer	parte	de	uma	bacia	de	
conservação. 
 Na tabela 2 laudo e análise do lodo 
acondicionado	 no	 BAG,	 para	 uma	 avaliação	
com relação as caracteríscas agronômicas. 

4.2.1 Métodos de ensaio 

 Para	metais:	US-EPA,	SW-846,	método	
3051,	com	determinação	por	fotômetro	de	chama	
para	Na	e	K,	para	os	demais	metais	determina- 
ções	por	ICP-AES.
	 Para	Nitrogênio	Total:	método	Kjeldahl;	
para Nitrogênio Amoniacal, nitrato e nitrito: 
destilação por arraste de vapor, para carbono 
orgânico: digestão com dicromato e 
determinação	 volumétrica,	 para	 Umidade	 e	
Sólidos	voláteis:	perda	de	massa	a	60	e	500	°Cº,	
respectivamente.
	 Para	 pH,	 determinação	 em	 extrato	
aquoso	na	proporção	1:10	(resíduo:água).
	 Segundo	 métodos	 descritos	 em	 “	
Andrade,	 	 J.C.;	 de	 Abreu,	 M.F	 (editores),		
Análise Química de resíduos sólidos para 
monitoramento e estudos agroambientais, 
Editora	IAC,	Campinas,	2006,	178	p.”
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*=CONAMA 375/06

Tabela 4 - Salmonella no lodo acondicionado no BAG da ETE Coronel Macedo, SABESP

4.2.4 Variação do teor de sólidos to-
tais após acondicionamento do lodo 
no Bag em função do tempo. 

 Após conclusão da remoção, 
iniciou-se o desaguamento do lodo em 
22.12.2008, com monitoramento do 
teor de sólidos totais semanalmente 
em	 dois	 pontos	 de	 coleta	 no	 BAG,	
conforme	 procedimento	 de	 coleta	
adotado. Na Tabela 5 estão descritos 
as médias mensais do teor de sólidos 
totais encontrados. A concentração 
média de sólidos totais no interior da 
lagoa	 foi	 de	 12%,	 em	 conformidade	
com valores encontrados na literatura 
para	 lagoas	 facultativas,	 onde	 o	 teor	
médio de sólidos totais varia de 5 a 
15%	(	VON	SPERLING,	2005).

Tabela 5 - Valores médios do Teor de Sólidos Totais do lodo acondicionado no BAG

Laboratório: Divisão de Controle Sanitário da Unidade de Negócio do Alto 
Paranapanema,SABESP

4.2.5 Ovos de Helmin-
tos encontrados no lodo 
acondicionado no Bag

 Na Tabela 6  estão 
os valores encontrados com 
relação aos ovos de helmintos 
no lodo acondicionado no 
BAG	 A	 em	 desaguamento.	
Os	 resultados	 com	 relação	 a	
cistos	de	protozoários	 	 foram	
negativos para : Giardia – 
Giárdia lamblia (G. intesti-
nalis e G. duodenalis); E. 
nana – Endolimax nana;  
E.coli - Entamoeba coli.

Tabela 6- Ovos de helmintos  no BAG A em 50 gramas de lodo. Método utilizado Yanko.

Laboratório: Labreuso/Unicamp Legenda:  Al – Ascaris lumbricóides (Ascaris sui), All – A. lumbri-
coides larvado; Toxo. – Toxocara canis (T. cati, T. leoni); Tt – Trichuris trichiura  (T. muris,T.  vulpis); 
HD – Hymenolepis diminuta; Hn – Hyminolepis nana. 
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 Na Tabela 6, constatou-se viabilidade de helmintos 
em	concentrações	muito	baixa,	bem	inferior	ao	valor	de	0,25	
g	de	ovos.g-1	de	ST	estabelecido	pela	Resolução	CONAMA	
375/2006	para	 classificação	 do	 lodo	 de	 esgoto	 como	 classe	
A.	 Em	 coletas	 de	 	 amostras	 do	 BAG	 A	 determinou-se	 a	
viabilidade	 de	 ovos	 de	 helmintos	 apenas	 em	 Janeiro/2009			
que	foi	de	0,0062g	de	ovos.g-1	de	ST	e	em	coletas	de	amostras	
do	BAG	B	foi	verificado	viabilidade	em	Janeiro,	Fevereiro	e	
Março	de	2009,	sendo	de	0,003g	de	ovos.g-1	de	ST,	0,008g	de	
ovos.g-1	de	ST	e	0,007g	de	ovos.g-1	de	ST,	respectivamente.	
Após	março	de	2009	não	foi	confirmada	a	viabilidade	de	ovos	
de	helmintos	pelo	LABREUSO	-	Laboratório	de	Saneamento	
Ambiental		da	Unicamp,	no	entanto,	com	intuito	de	validação	
desses	 experimentos	 foram	 enviadas	 amostras	 em	 Junho	 e	
Setembro	 de	 2009	 	 para	 o	 Laboratório	UFPR/CEPPA,	 e	 os	
resultados	estão	na	Tabela	7.	Da	mesma	maneira	foi	confirmada	
na	mesma	amostra	do	 lodo	por	meio	do	Laboratório	UFPR/
CEPPA		a	ausência	de	cistos	de	protozoários,	conforme	Tabela	8.

Tabela 7 - Análises de ovos de helmintos no lodo acondicionado em BAG da ETE Coronel 
Macedo, Sabesp.(Ovos.g-1 de lodo MS)

Tabela 8 - Análises de cistos de protozoários no lodo acondicionado em BAG da ETE Coronel 
Macedo, Sabesp .(Ovos.g-1 de lodo MS)

UFPR - Universidade Federal do Paraná / CEPPA – Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos.

4.2.6  Parâmetros microbiológicos no lodo

 A Tabela 9 indica os métodos utilizados para as deter-
minações microbiológicas.

Tabela 9  – Métodos utilizados para as determinações microbiológicas nas amostras de lodo 
da lagoa Facultativa da ETE Coronel Macedo – SABESP

4.3 Disposição do lodo

4.3.1 Alternativa 1

 Realizar a dragagem, seguida da aplicação de polímero e 
centrifugação,	utilizando	um	equipamento	móvel.	Após	esta	fase,	
o lodo ainda deveria estar com uma relação de sólidos em torno 
de	25%	e	seria	encaminhado	para	o	aterro	sanitário	(Figura	10).

Figura 10 – Estudo de Alternativas técnicas e ambientais para 
remoção e disposição de lodo de esgoto da ETE Coronel Macedo, 

SABESP – Alternativa 1

4.3.1.1 Custos

 Segundo	 levantamento	 realizado	 pelo	 Sistema	 de	
Informações	 de	 Frete	 para	 Cargas	 	 agrícolas	 –	 SIFRECA	 –	
Dez/2009	),	o	preço	de	transporte	em	R$	t-1.km-1	para	diversos	
tipos	de	cargas	varia	entre	R$	0,04	e	R$	0,27,	para	distâncias	

de	 3500	 Km	 e	 150	 Km,	
respectivamente. Dados 
estes que devem ser 
analisados com devido 
cuidado, uma vez que diz 
respeito a um número de 
informações	 e	 faixas	 de	
distância que variam de 
acordo com o produto 
transportado.	 Para	 efeito	
comparativo, adotou-se 
distância para destinação 
no aterro sanitário habili-
tado	mais	próximo	de	400	
km	e		os	itens	relevantes:
	 Custo	 médio	 de	

transporte	estimado	=		R$	0,10.t-1.km-1	(SANEPAR1		e	SIFRECA	
-	2009)
	 Custo	total	de	remoção	do	lodo	por	meio	de	dragagem	
e	 centrífuga	 =	 R$	 120,19	 m-3	 (	 orçamentos	 efetuados	 entre	
fornecedores	de	serviços	credenciados	na	SABESP,	em	2008	–	

preço	pregão	eletrônico	);
	 Custo	 de	 disposição	 em	
aterro	 sanitário	 =	 R$	 54,00.t-1 
(FUNDAG,	2007).
  Volume de lodo após 
centrifugação	=	960	m3		a	25%	Con-
siderando	densidade	=	1,05	 (	VON	
SPERLING;	 GONÇALVES,	 2001)
Custo	 para	 disposição	 no	 aterro	
sanitário	 =	 1008	 t	X	R$	 54,00.t-1=	
R$	54.432,00

	 Custo	 total	 	 da	 remoção	 de	 2000	 m3	 de	 lodo 
com teor médio de sólidos totais de 12% no interior 
da lagoa e disposição em aterro sanitário com teor de sóli- 
dos	 totais	 de	 25%,	 a	 uma	 distância	 de	 400	 Km	 =	 R$	
335.132,00	ou	seja	R$	167,56	t-1	para	o	caso	do	lodo	da	
ETE	Coronel	Macedo.
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Figura 11 – Estudo de Alternativas técnicas e ambientais para 
remoção e disposição de lodo de   esgoto da ETE Coronel Macedo, 

SABESP – Alternativa 2

4.3.1.2. Comentários sobre a alternativa 1 (descartada)

	 Necessidade	 de	 pré	 –	 condiciona-mento	 do	 lodo	 da	
lagoa para remoção de materiais estranhos como pedaços de 
pau, metais, plásticos, pedras etc. antes de encaminhamento 
para	centrifuga.	A	operação	de	ETEs	afastadas,	são	vulneráveis	
a entrada de pessoas alheias ao sistema, e que entre os atos de 
vandalismo observados nas ETEs da regional, têm se lançamento 
de objetos estranhos dentro da lagoa, como já citado. Estes por 
sua	vez	por	si	só	acabam	impedindo	o	uso	da	centrífuga	devido	a	
fragilidade	que	as	mesmas	apresentam	diante	de	tais	materiais	e	
que inviabilizam o seu uso. Entretanto, para ETE que operam em 
sistemas	fechados,	sistemas	contínuos	e	assistidos,	as	centrifugas	
no	sistema	SABESP	funcionam	muito	bem;
 Teor elevado de umidade com geração de chorume no 
aterro	sanitário	(restrição	dos	aterros	para	umidade	>	70%).	A	
maioria dos aterros sanitários não recebe lodos de ETE com teor 
de	umidade	maior	que	70%,	o	que	é	uma	grande	dificuldade	para	
se atingir este nível de desidratação nas ETEs convencionais;

4.3.2 Alternativa 2

	 Sistema	 combinado	 de	 dragagem	 com	 aplicação	
de	 polímero,	 seguido	 de	 acondicionamento	 em	 “BAG”	 de	
polipropileno	 de	 alta	 resistência	 (Figura	 11).	 Definiu-se	 testar	
esta	 combinação,	 devido	 às	 dificuldades	 operacionais	 e	 em	
virtude de longas distâncias para disposição do resíduo em aterros 
licenciados, o que representa elevados custos, uma vez que os 
aterros da região não são autorizados para este tipo de resíduo. 

4.3.2.1  Custos para disposição em Aterro Sanitário

 Para	 efeito	 comparativo,	 adotou-se	 a	 distância	 para	
destinação	no	aterro	sanitário	habilitado	mais	próximo	de	400	
km	e		os	itens	relevantes:
	 Custo	total	de	remoção	do	lodo	por	meio	de	dragagem	
e	 BAG	 =	 R$	 124,75	 /m3	 (Referência	 Sabesp	 –	 contrato	 de	
prestação	de	serviço	em	2008);
	 Custo	 total	 	 da	 remoção	 de	 2000	 m3	 de	 lodo	 com	
teor médio de sólidos totais de 12% no interior da lagoa, após 
acondicionamento	 e	 desaguamento	 em	 BAG	 por	 12	 meses	 e	
disposição em aterro sanitário do lodo com teor de sólidos totais 
de	34%,	a	uma	distância	de	400Km	=	R$	319.154,00	ou	seja	R$	

159,57 t-1	,	para	o		caso	do	lodo	da	ETE	Coronel	Macedo.

4.3.2.2  Estimativa de custos para disposição agrícola

Considerando	custo	com	pá	carregadeira	e	entrega	do	lodo	após	
um	ano	de	desaguamento	no	BAG,	até		50	Km	em	área	agrícola,	
por	conta	da	SABESP,	de		R$	0,51.t-1km-1	(Referência	Sabesp	–	
ETE	Franca,	contrato	de	prestação	de	serviço	-	2009);	
Volume	de	lodo	V2	=	706	m3		Considerando	densidade	=	1,05	
(VON	SPERLING;	GONÇALVES,	2001).	Massa	de	lodo	a	ser	
transportado 741 t;
Custo	total	=		R$	268.395,00	para	remoção	de	2000m3 de lodo 
com teor médio de sólidos totais no interior da lagoa de 12%  e 
disposição	agrícola	até	50	km	da	ETE	=	R$	268.395,50	ou	seja	
R$	134,20	t-1	para	o	caso	do	lodo	da	ETE	Coronel	Macedo.

4.3.2.3  Comentários sobre a alternativa 2

 A partir da análise de custo, a alternativa 
2 despertou a atenção da equipe de projetos da 
Unidade	 de	 Negócio	 do	 Alto	 Paranapanema,	 prin- 
cipalmente devido a possi-bilidade de disposição em solo 
agrícola, opção esta que elimina o desembolso para a disposição 
no aterro. Na impossibilidade da reu-tilização na agricultura, o 
lodo	 deverá	 sofrer	 uma	 redução	 na	 quantidade	 de 
água, viabilizando assim o transporte a longas distâncias e 
outros usos.

4.3.3 Co-Processamento 

	 O	co-processa-mento	do	lodo	de	ETE	pela	industria	
cimenteira	é	outra	opção	que	foi	analisada	para	destinação	
do	resíduo.	Esta	solução	de	destinação	final	ainda	distante	da	
realidade das Estações de Tratamento de Esgoto brasileiras, 
ganha	 corpo	 na	 Europa.	 Diferentemente	 do	 que	 o- 
corre nos aterros onde ocorre a co-responsabiidade pela 
destinação,	não	existe	a	possibilidade	do	resíduo	se	tornar	
um pas-sivo ambiental quando adotada esta alternativa. 
(LEME,	2007).	
	 O	 custo	 apresentado	 para	 SABESP	 (MONITORE		
e	 ANDRADE	 PAULISTA),	 sem	 considerar	 o	 transporte,	
foi	de	R$	280,00.t-1  de lodo com teor de sólido superior a 
20%,	 até	 1000	 toneladas/mês.	 Frente	 á	 essas	 informações	
foi	simulado	o	cenário	de	destinação	adotando-se	o	mesmo	
procedimento de remoção de lodo da alternativa 2 e o custo 
de	transporte	para	300	Km	de	distância	da	ETE	até	fabrica	
de cimento, o custo total seria de:
	 Custo	total		para	remoção	de	2000	m3	de	lodo	com	
teor médio de sólidos totais de 12% no interior da lagoa, após 
acondicionamento	e	desaguamento	em	BAG	por	12	meses	
e disposição em co-processamento em indústria cimenteira 
do  lodo com teor de sólidos totais de 34%, a uma distância 
de	300	Km	=	R$	479.210,00	ou	seja	R$	239,60	t-1 .
 No Quadro 1 estão contemplados alguns processos 
de remoção e algumas alternativas para disposição e os 
custos relativos para as diversas opções analisadas.
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Quadro 1 – Estimativa de custos de remoção de lodo de lagoa facultativa - 
ETE Coronel Macedo, para diferentes processos e algumas 

alternativas de disposição.

Fonte: Sistemas de informações para frete de cargas agrícolas ( SIFRECA _ 2009 ).

4.3.3.1. Comentários: 

 Apesar da operação de remoção de lodo do 
presente trabalho ter sido realizado  por meio de dragagem, 
condicionamento,	 acondicionamento	 em	 BAGs	 de	 polipro- 
pileno	 para	 desaguamento	 e	 posterior	 disposição	 final,	
a alternativa de remoção  por meio de dragagem, condi-
cionamento,	cen-trifugação	e	transporte	para	aterro	sanitário	
foi	orçada	apenas	para	comparação	de	custos,	uma	vez	que	a	
mesma	foi	descartada	em	virtude	da	necessidade	de	instalação	
de um sistema de pré condicionamento do lodo para evitar 
danos	na	centrífuga.
	 Os	custos	de	transportes		para	ambos	os	processos	de	
remoção	do	 lodo,	 foram	obtidos	no	sistema	de	 informações	
para	fretes	de	cargas	agrícolas	(	SIFRECA	-2009	)	e	contratos	
existentes	 na	 Sabesp,	 com	 relação	 a	 transporte	 de	 lodo,	
portanto,	não	foram	determinantes	na	escolha	do	processo	de	
remoção e disposição do lodo. 
	 Observou-se	 que	 o	 custo	 sempre	 será	 menor	 para	
a	 remoção	 de	 lodo	 e	 acondicionamento	 em	 BAG,	 tanto	
para disposição agrícola quanto para diposição em aterro 
sanitário, uma vez que pode-se aguardar de maneira correta 
ambientalmente o desaguamento do lodo até atingir o 
nível desajado, ideal para transporte  ou para uso agrícola. 
Diferentemente	 do	 processo	 de	 remoção	 por	 meio	 de	
dragagem	e	centrifugação,	que	na	melhor	das	hipóteses	produz	

um lodo com alto teor de umidade ou 
seja com teor de sólidos totais em 
torno de 25%, com características 
tipo	 pastoso	 dificultando	 o	 uso	
agrícola,	 exigindo	 maiores	 cui- 
dados com transporte e com restrições 
de recebimento na maioria dos aterros 
habilitados. Além deste aspecto este 
tipo de processamento requer imediata 
destinação para o lodo.

5. CONCLUSÕES

 A técnica testada para remoção, 
acondicionamento e desaguamento 
de lodo de lagoa de estabilização em 
BAGs	 ,	mostrou-se	 como	 opção	 viá-
vel técnicamente e ambientalmente 
correta.	 É	 também	 economicamente	
mais viável, mesmo para disposição 
futura	em	aterro	sanitário,		quando		com- 
parado ao processo de desaguamento 
através	de	centrífuga;
	 O	 lodo	 removido	 e	 desaguado	
em	 BAGs	 apresentou	 características	
químicas,	físicas	e	parasitológicas	em 
conformidades	com	as	legislações		am- 
bientais	 e	 específicas	 para	 o	 apro-
veitamento na agricultura, após um 

tempo mínimo de acondicionamento de 03 meses. A técnica 
mostrou ser viável para remoção da umidade do lodo, 
conferindo	 uma	 remoção	 gradativa	 ao	 longo	 de	 12	 meses	
testados atingindo 35% de sólidos totais. 
	 O	 lodo	da	 lagoa	de	Coronel	Macedo,	SABESP,	 foi	
caracterizado	 segundo	 ABNTNBR	 10004,	 como	 Classe	
II	 A	 –	 lodo	 não	 perigoso	 e	 não	 inerte.	 Com	 relação	 a	
Resolução	Conama	375/2006	e	a	legislação	complementar	do	
Ministério	da	Agricultura	e	Pecuária	(	MAPA	),	os	resultados	
apresentados	 estão	 em	 conformidade	 com	 a	 exigência	 para	
lodo	Classe	A.	
	 Os	resultados	das	estimativas	de	custo	para	remoção	
de	 lodo	 de	 lagoa	 facultativa	 e	 disposição	 indicam	 grande	
vantagem para a remoção por processo de dragagem seguido 
de	desague	em	BAG	e	posterior	disposição	em	solo.
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1. Introdução

	 Historicamente,	 a	 discussão	 normativa	 dos	 produtos	
utilizados	 no	 saneamento	 básico	 tem	gerado	muitos	 conflitos	
entre	fabricantes	e	concessionárias	destes	serviços.
   A participação das empresas de saneamento na 
discussão	 dos	 textos	 normativos	 da	 ABNT	 (Associação	
Brasileira	 de	 Normas	 Técnicas)	 é	 bem	 aquém	 do	 que	 seria	
desejado, motivada, dentre outros, pelos seguintes motivos:

•	As	 Comissões	 de	 Estudo	 (CEs)	 reúnem-se	 preponderante-
mente	em	São	Paulo,	o	que	dificulta	a	participação	tanto	das	
concessionárias	estaduais	de	outros	estados,	quanto	dos	Ser-
viços	Autônomos	de	cidades	distantes	de	São	Paulo;

•	A	 diversidade	 de	 produtos	 normalizados,	 o	 que	 dificulta	 o	
aprofundamento	nos	temas	tratados	em	cada	reunião	por	parte	
dos representantes das empresas de saneamento;

•	A	 quantidade	 de	 Co-
missões de Estudo 
que	funcionam	simul-
taneamente.

 Também as pre- 
senças dos laborató-
rios, das universidades, 
dos organismos de ins- 
peção,	 etc.	 nas	 Comis- 
sões	 de	 Estudo	 da	 ABNT
são	 pífias	 quando	 com- 
paradas	 a	 dos	 fabri- 
cantes dos produtos que 
estão sendo normali-
zados.

	 A	 situação	 ex- 
posta acima implica, 
muitas vezes, na per- 
cepção por parte das 
empresas de saneamen-
to	de	que	a	normalização	técnica	ABNT	reflete	exclusivamente	
o	 interesse	 do	 setor	 produtivo.	 Tal	 fato	 não	 é	 benéfico	 nem	
para	as	empresas	de	saneamento,	nem	para	os	fabricantes.	Vale	
destacar que:

•	As	normas	 técnicas	devem	especificar	 requisitos	que	garan-
tam o bom desempenho e a durabilidade dos componentes 
–	de	nada	adianta	um	componente	em	conformidade	à	norma-
lização, mas que não atende `{as necessidades dos usuários;

•	A	participação	ativa	das	empresas	de	saneamento	na	elabora-
ção das normas técnicas é de suma importância para que os 
requisitos	especificados	evitem	a	ocorrência	de	patologias	já	
constatadas pelas concessionárias;

•	As	normas	ABNT	padronizam	os	componentes	colocados	à	
disposição dos usuários; 

•	Algumas	empresas	de	saneamento,	ao	acharem	que	suas	ne-
cessidades não estão sendo contempladas na normalização 

Eng.º Jorge N. Moll
Especialista Infraestrutura da Amanco
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1681
2° andar
Brooklin Novo - 04571 011
São Paulo - SP

“Nos últimos 5 anos, a normalização
de tubos de PVC para saneamento 

tem sido conduzida de forma
harmoniosa e produtiva entre

 o setor produtivo e as
companhias concessionárias.”

ABNT,	elaboram	documentos	normativos	próprios.	A	adoção	
destes documentos impede a padronização dos produtos, o 
que	dificulta	o	controle	do	estoque	das	companhias	conces-
sionárias,	 diminui	 	 a	 produtividade	na	 fabricação	dos	 com-
ponentes	 (com	 conseqüente	 aumento	 nos	 preços),	 permite	
que	 produtos	 de	 qualidade	 inferior	 sejam	 comercializados	
para empresas de saneamento que não dispõem de rigorosa 
inspeção de recebimento, etc..

 Felizmente,	nos	últimos	anos	(a	partir	de	2005)	o	setor
produtivo de tubula-
ções	 de	 PVC	 para	 sane- 
amento e as companhias 
concessionárias têm tra 
balhado em harmonia 
e conseguido elaborar 
normas	 técnicas	 ABNT 
que	 diferenciam	 o	 “joio	
do	trigo”	e	que	estão	em 
consonância com as ne-
cessidades dos usuários.
	 O	item	2	deste	ar- 
tigo apresenta o processo 
de revisão da norma téc- 
nica	ABNT	referente	aos 
tubos	 DEFOFO,	 que 
marcou a mudança no 
relacionamento entre os 
fabricantes	 de	 tubos	 de	
PVC	 e	 as	 empresas	 de	
saneamento.

2. A normalização dos tubos DEFOFO

 Esta	 convivência	 harmoniosa	 começou	 de	 forma	
bastante tensa. Em 2005, diversas empresas de saneamento 
solicitaram	 à	ABNT	a	 revisão	 da	NBR	7665	 -	 Sistemas	 para	
adução	e	distribuição	de	água	-	Tubos	de	PVC	12	DEFOFO	com	
junta	elástica	–	Requisitos.	A	justificativa	apresentada	por	estas	
empresas	era	de	que	havia	casos	de	 tubos	DEFOFO	produzi- 
dos	em	conformidade	à	versão	de	1999	da	NBR	7665	que	tinham	
apresentado	rupturas	frágeis,	provocando	graves prejuízos para 
as companhias concessionárias de água e esgoto. Algumas 
empresas	de	saneamento	haviam	suspendido	à	aquisição	de	tubos	
DEFOFO.	Os	tubos	DEFOFO	apresentavam	a	ruptura	frágil	como	
principal	falha,	ou	seja,	baixa	tenacidade. 
	 Por	 outro	 lado,	 os	 fabricantes	 de	 tubos	 de	 PVC	

ensaio

As normas ABNT atendem ao
setor de saneamento?
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ensaio

argumentavam que estas patologias tinham sido ocasionadas, 
principalmente,	 por	 falhas	 na	 instalação,	 na	 operação	 ou	 no	
projeto,	conforme	pode	ser	observado	nas	Figuras	1	e	2.
	 As	 empresas	 de	 saneamento	 deixaram	 claro,	 logo	 na	

Figura 1 – Tubo DEFOFO comprometido devido, provavelmente,
a falhas na instalação

Figura 2 – Tubo DEFOFO instalado “desalinhado”, o que provoca o 
tensionamento dos produtos

implantação	da	Comissão	de	Estudos,	que	a	revisão	normativa	
deveria considerar as reais condições de instalação dos tubos 
DEFOFO.
 A	partir	daí,	ao	longo	das	11	reuniões	realizadas,	foram	
definidos	requisitos	que:

•	implicaram	na	modificação	do	composto	de	PVC	utilizado	na	fab-
ricação	dos	tubos	DEFOFO;

•	evidenciam	a	ocorrência	de	fraturas	dúcteis;
•	verificam	a	ocorrência	de	fraturas	frágeis;
•	avaliam	 a	 qualidade	 da	 transformação	 dos	 tubos	 DEFOFO	 (re-
sistência	ao	impacto	a	0ºC	e	resistência	ao	cloreto	de	metileno);

•	implicaram	na	diminuição	da	quantidade	de	carbonato	de	cálcio	
utilizado	na	fabricação	dos	tubos	–	o	teor	máximo	de	cinzas	(ensaio	
que	verifica	a	quantidade	deste	aditivo	utilizado	na	fabricação	dos	
tubos)	passou	de	8%	para	5%;

•	avaliam	a	durabilidade	dos	tubos,	com	a	especificação	de	ensaios	
de	verificação	da	resistência	à	pressão	hidrostática	de	longa	dura-
ção	(até	10.000	horas);

•	tornaram	mais	rigorosas	algumas	verificações	já	previstas	na	versão	
de	1999	da	NBR	7665	–	por	exemplo,	a	resistência	ao	impacto	de-
ixou	de	ser	verificada	a	20ºC	e	passou	a	ser	verificada	a	0ºC.

 Vale destacar que as reuniões realizadas contaram com 
a	participação	de	mais	de	40	empresas/entidades,	sendo	que	12	
empresas	de	saneamento	(dentre	os	quais,	SABESP,	SANEPAR,	
CORSAN,	COPASA,	EMBASA,	CAERN,	DAE	–	São	Caetano,	
etc.)	 e	 fabricantes	 de	 produtos	 sucedâneos	 ao	 PVC	 (tubos	 de	
polietileno,	 ferro	 fundido,	 tubos	 de	 poliéster	 reforçados	 com	
fibra	de	vidro).	
	 O	 processo	 de	 normalização	 dos	 tubos	DEFOFO	 foi	
conduzido	 de	 forma	 totalmente	 transparente.	 Ao	 longo	 dos	
18	meses	 em	que	 as	 discussões	 transcorreram	 (algumas	 delas	
bastante	calorosas),	as	empresas	de	saneamento	tiveram	as	suas	
demandas	atendidas	e	os	fabricantes	de	tubulações	concorrentes	
ao	PVC	puderam	questionar	 e	 propor	 cada	 um	dos	 requisitos	
especificados	na	versão	da	NBR	7665	publicada	em	fevereiro	de	
2007.
	 Todas	 as	 normas	 de	 tubos	 de	 PVC	 que	 vêm	 sendo	
discutidas	 na	 ABNT	 desde	 2005	 têm	 seguido	 o	 mesmo	
procedimento	adotado	para	a	revisão	da	NBR	7665.	Vale	destacar	
que esta condução transparente e respeitosa tem possibilitado 
uma convivência muito mais harmoniosa e produtiva entre o 
setor produtivo e as companhias concessionárias.

3. PGQ1-IE – Programa de Garantia da Qualidade 
de Tubulações de PVC para Infra-estrutura

 Para que as redes de água e de esgoto tenham o 
desempenho e a durabilidade esperadas pelas Empresas de 
Saneamento,	a	existência	de	uma	norma	técnica	ABNT	adequada	
é	 condição	 necessária,	 mas	 não	 suficiente.	 É	 fundamental	 a	
implementação	de	um	 sistema	que	 avalie	 a	 conformidade	dos	
componentes. Vale destacar que:

•	Há	casos	no	 setor	de	 saneamento	em	que,	 apesar	da	norma	 téc-
nica	ser	rígida,	os	produtos	colocados	à	disposição	das	empresas	
de saneamento não têm bom desempenho por não atenderem aos 
requisitos	especificados	nestas	normas;

•	Algumas	 companhias	 concessionárias	 (p.ex.:	 SABESP,	 SANE-
PAR,	CORSAN,	COPASA)	inspecionam	os	produtos	adquiridos.	
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Entretanto, os lotes rejeitados por estas empresas são muitas vezes 
comercializados	para	concessionárias	menores	(muitas	vezes	ser-
viços	municipais	de	água	e	esgoto)	ou	até	para	obras	destas	mesmas	
empresas através de lotes vendidos diretamente para empreiteiras 
 que não são inspecionados no momento do recebimento.

	 O	setor	 fabricante	de	 tubos	de	PVC	para	saneamento	
implementa	 desde	 1997	 o	 PGQ1-IE	 -	 Programa	 de	 Garantia	
da	 Qualidade	 de	 Tubulações	 de	 PVC	 para	 Infra-estrutura.	
Participam	 atualmente	 (novembro/2010)	 deste	 Programa	 11	
empresas	 (com	 22	 unidades	 fabris),	 que	 representam	 93%	 da	
produção	brasileira	de	tubos	de	PVC	para	redes	de	saneamento	
básico. Vale destacar que:

•	O	Programa	de	Garantia	da	Qualidade	de	Tubulações	de	PVC	para	
Redes	 de	 Infra-estrutura	 é	 reconhecido	 pelo	 governo	 brasileiro	
através	do	PBQP-H	–	Programa	Brasileiro	da	Qualidade	e	Produ-
tividade	do	Habitat,	ação	esta	coordenada	atualmente	pelo	Minis-
tério	das	Cidades.	Maiores	informações	sobre	o	PBQP-H	podem	
ser	obtidas	no	seguinte	endereço	eletrônico:	www.cidades.gov.br/
pbqp-h;

•	A	gestão	técnica	do	PGQ1-IE	é	feita	de	forma	independente	pela	
TESIS	–	Tecnologia	e	Qualidade	de	Sistemas	em	Engenharia.	A	
TESIS	é	credenciada	pelo	Ministério	das	Cidades	como	Entidade	
Gestora	Técnica	de	Programas	Setoriais	da	Qualidade	reconheci-
dos	pelo	PBQP-H;

•	A	 TESIS	 avalia	 permanentemente	 a	 conformidade	 dos	 tubos	
através de coletas de produtos não avisadas realizadas tanto nas 
unidades	fabris,	quanto	nos	locais	de	armazenamento	das	empresas	
de saneamento e em canteiros de obras;

•	Os	requisitos	avaliados	pelo	Programa	de	Garantia	da	Qualidade	
estão	apresentados	a	seguir.	Salienta-se	que	a	maioria	destas	verifi-
cações	são	realizadas	pela	TESIS,	laboratório	acreditado	pelo	IN-
METRO	para	a	realização	de	ensaios	em	tubos	de	PVC	:

°	Verificação	dimensional	(esgoto	coletor,	PBA	e	DEFOFO);
°Determinação	do	teor	de	cinzas	(esgoto	coletor,	PBA	e	DEFOFO);
°Determinação	da	temperatura	de	amolecimento	“Vicat”	(esgoto	co-
letor,	PBA	e	DEFOFO);

°Determinação	da	densidade	(esgoto	coletor,	PBA	e	DEFOFO);
°	Verificação	da	resistência	à	pressão	hidrostática	interna	(tubos	PBA	
e	DEFOFO);

°Determinação	da	classe	de	rigidez	(esgoto	coletor);
°Verificação	da	resistência	ao	impacto	(esgoto	coletor,	PBA	e	DE-
FOFO);

°Verificação	da	compressão	diametral	(DEFOFO);
°Verificação	do	efeito	sobre	a	água	(PBA	e	DEFOFO);
°Verificação	do	desempenho	da	junta	elástica	(esgoto	coletor,	PBA	
e	DEFOFO);

°Verificação	da	estabilidade	dimensional	(esgoto	coletor,	PBA	e	DE-
FOFO);

°Resistência	ao	cloreto	de	metileno	(DEFOFO);
°Verificação	da	presença	de	metais	pesados	(tubos	PBA).

•	Trimestralmente,	 são	 publicados	 Relatórios	 Setoriais	 que	 atual-
izam	a	situação	de	conformidade	do	setor	e	apresentam	quais	são	
as	 empresas	 qualificadas	 pelo	Programa.	Estes	 relatórios	 podem	
ser	obtidos	no	sítio	da	ASFAMAS:	www.asfamas.org.br	e	www.
cidades.gov.br;

•	As	empresas	de	saneamento	que	têm	os	seus	produtos	inspeciona-
dos	pelo	Programa	recebem,	após	cada	visita,	um	relatório	confi-
dencial	com	os	resultados	das	verificações	realizadas.

 A	 evolução	 da	 qualidade	 dos	 tubos	 fabricados	
pelas	 empresas	 participantes	 do	 Programa	 de	 Garantia	 da	
Qualidade é nítida. 

	 Outro	 requisito	 incorporado	 na	 NBR	 7665/2007	 foi	
a	 determinação	 do	 MRS	 (“minimum	 required	 strength”)	 do	
composto	 utilizado	 na	 fabricação	 dos	 tubos.	 No	 Brasil,	 não	
há	capacitação	 laboratorial	para	a	 realização	deste	ensaio	 (em	
que	as	amostras	devem	ser	submetidas	a	diferentes	pressões	e	
temperaturas	 a	 até	 10.000	 horas).	 Desta	 forma,	 dois	 técnicos	
do	 Programa	 de	 Garantia	 da	 Qualidade	 foram	 para	 a	 Europa	
(Suécia	e	Escócia)	verificar	quais	laboratórios	poderiam	realizar	
estes	ensaios.	Atualmente,	estão	sendo	finalizados	os	ensaios	de	
todas as empresas participantes do Programa.

4. Conclusão

 Nos	últimos	5	anos,	a	normalização	de	tubos	de	PVC	para	
saneamento	tem	sido	conduzida	de	forma	harmoniosa	e	produtiva	
entre o setor produtivo e as companhias concessionárias. Após a 
publicação	 da	NBR	7665/2007,	 foram	 revisadas	 as	 normas	 de	
instalações	prediais	de	tubos	e	conexões	de	PVC	para	água	fria	
(NBR	5648)	e	de	esgoto	sanitário	(NBR	5688).	Neste	momento,	
estão	 sendo	 revisados	 a	 especificação	 dos	 tubos	 PBA	 (NBR	
5647)	e	o	procedimento	de	instalação	de	redes	de	abastecimento	
e	distribuição	de	água	com	tubulações	de	PVC	(NBR	9822).	Em	
2011,	deve	 ser	 iniciada	a	 revisão	da	especificação	de	 tubos	de	
PVC	utilizados	em	redes	coletoras	de	esgoto.
 O	trabalho	desenvolvido	segue	o	exposto	para	os	tubos	
DEFOFO;	ou	seja:	a	partir	do	relato	das	patologias	eventualmente	
constatadas e das novas necessidades das companhias 
concessionárias,	 os	 fabricantes	 e	 os	 técnicos	 das	 empresas	 de	
saneamento	 definem	 quais	 requisitos	 serão	 incorporados	 na	
normalização. Vale destacar que todas as revisões normativas 
estão baseadas na normalização internacional, principalmente a 
documentação	elaborada	pela	ISO	–	International	Standardization	
Organization.
 Vale	 destacar	 que	 o	 trabalho	 profícuo	 desenvolvido	
na	 normalização,	 propiciou	 que	 a	 AESBE	 e	 a	 ASFAMAS	
pleiteassem	junto	à	ABNT	a	constituição	de	um	Comitê	Brasileiro	
do	Saneamento,	 a	 ser	 gerenciado	 conjuntamente	 por	 ambas	 as	
entidades.
 Conforme	exposto	no	item	3,	a	normalização	não	é	fim,	
mas meio para garantir o bom desempenho e a durabilidade dos 
produtos	utilizados	pelas	empresas	de	saneamento.	Desta	forma,	
é	fundamental	o	acompanhamento	da	conformidade	dos	produtos	
feita	 de	 forma	 independente.	 A	ASFAMAS-PVC	 implementa	
desde	1997	o	PGQ1-IE	-	Programa	de	Garantia	da	Qualidade	de	
Tubulações	de	PVC	para	Redes	de	Infra-Estrutura,	reconhecido	
pelo	 Governo	 Federal	 através	 do	 Programa	 Brasileiro	 da	
Qualidade	 e	 Produtividade	 do	Habitat	 (PBQP-H).	O	PGQ1-IE	
divulga	 trimestralmente	 a	 relação	dos	 fabricantes	que	 colocam	
no mercado tubos para coleta de esgoto e condução de água em 
conformidade	com	as	normas	técnicas	da	ABNT.	
	 Outro	ponto	importante	a	ser	perseguido	é	a	isonomia	
competitiva	entre	setores	sucedâneos.	Para	tanto,	é	fundamental	
que as normas técnicas dos diversos materiais apresentem 
exigências	que	equiparem	o	desempenho	destes	produtos.	
 Algumas empresas de saneamento já utilizam o 
Programa	para	qualificar	os	seus	fornecedores	e	como	critério	a	
ser	respeitado	nas	licitações.	Esta	exigência	deveria	ser	adotada	
pelas demais empresas de saneamento para incrementar ainda 
mais	os	resultados	já	alcançados	pelo	Programa	de	Garantia	da	
Qualidade	de	Tubulações	de	PVC	para	Infra-Estrutura.	

ensaio



68 DAE
maio/2010

janeiro/2011

matéria

Propriedade Intelectual
-  Como proteger essa idéia?

	 A	moeda	mais	poderosa	do	século	é	o	conhecimento	que	se	obtém	através	da	busca	contínua	em	aperfeiçoar	o	
que	já	foi	adquirido	e	enveredar-se	por	caminhos	até	o	momento	desconhecidos,	através	da	pesquisa.	Conhecimento	é	
informação	interpretada,	aquela	que	causa	impactos	nos	meios,	de	modo	que	possa	ser	usada	para	importantes	ações	e	
tomada	de	decisão.	Estamos	na	era	da	informação,	que	coloca	o	conhecimento	como	ativo	de	produção	mais	importante	
do	Terceiro	Milênio.	Resguardar	tudo	o	que	se	produz	em	tempos	de	grandes	pesquisas,	inovação	e	globalização	é	a	

grande questão do momento.

Resguardar tudo o que 
se produz em tempos 
de grandes pesquisas, 
inovação e globaliza-
ção é a grande questão 
do momento.

 No	Brasil	cresce	o	número	de	empresas	que	investem	
em	pesquisa	e	inovação,	e	daquelas	que	o	fazem,	pequeno	ainda	
é	o	número	das	que	protegem	seus	direitos	exclusivos	sobre	uma	
idéia	de	produção	e/ou	serviço.	A	partir	do	momento	em	que	a	
tecnologia passou a permitir a reprodução em série de produtos 
e/ou	 serviços,	 fizeram-se	 necessários	 os	 reconhecimentos	
de	 direitos	 exclusivos	 sobre	 as	 idéias.	 A	 estes	 direitos,	 que	
resultam	 sempre	 numa	 espécie	 qualquer	 de	 exclusividade	 de	
reprodução ou emprego de um produto ou serviço chamamos de 
“Propriedade	Intelectual”.
	 O	INPI	-	Instituto	Nacional	da	Propriedade	Industrial,	
a	 fim	 de	 auxiliar	 as	 empresas	 brasileiras	 a	 transformar	
conhecimento	em	desenvolvimento	econô-mico,	oferece	cursos	
de	Propriedade	 Intelectual	 para	os	profissionais	 que	 atuam	na	
área de inovação e tecnologia de empresas, institutos de pesquisa 
e	 universidades.	Até	 o	 inicio	 de	 novembro	 de	 2010	 (segundo	
dados	do	site)	o	INPI	havia	capacitado	mais	de	2.100	pessoas	
em	todas	as	regiões	do	Brasil,	 revelando	uma	alta	de	74%	em	
relação a 2008 e um despertar para o assunto.
	 A	 Sabesp,	 empresa	 representativa	 no	 setor	 de	
Saneamento	 no	 Brasil,	 incorporou	 a	 seu	 DNA	 as	 questões	
sobre	 Pesquisa	 e	 Inovação,	 saindo	 na	 frente	 para	 criação,	
desenvolvimento	 e	 implantação	 de	 uma	 área	 específica	 para	
tratar	 desses	 assuntos.	 Em	 2008,	 contratou	 o	 GEOPI	 (Grupo	
de	 Estudos	 sobre	 Organização	 da	 Pesquisa	 e	 Inovação	 da	

“Além disso, o TXP realiza tam- 
bém estudos prospectivos para 
avaliar tendências tecnológicas e 
de mercado, captação de novas idé- 
ias pelo sistema Open Inovation, e 
desenvolve parcerias para Pesqui- 
sa, Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação com os demais setores da 
cadeia de saneamento o que contri- 
bui para identificar novas tecnolo- 
gias que possam constituir novos ne- 
gócios em spin-offs e comerciali-
zação.” – afirma a Gerente do TXP  
Cristina Knörich Zuffo.

Unicamp)	 e	 foram	 iniciados	 os	 trabalhos	 para	 concepção,	
desenvolvimento	 e	 implantação	 de	 um	 Modelo	 de	 Gestão	
em	 Tecnologia	 e	 Inovação	 na	 Sabesp.	 Dois	 anos	 depois,	 já	
no início de 2010, consolidando a iniciativa, é criada uma 
estrutura interna que responda pela estratégia e pela política 
de	 inovação	 da	 Empresa	 -	 a	 TX	 -	 Superintendência	 de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, sob 
direção	do	Engenheiro	Américo	de	Oliveira	Sampaio.
  Hoje	 são	 22	 funcionários	 envolvidos,	 sen-
do	seis	deles	voltados	exclusivamente	para cuidar das questões 

Texto: Rita de Cássia Gargantini
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de Propriedade Inte-
lectual - PI. Para esse 
grupo,	 devido	 à	 im- 
portância do tema, 
foi	 criado	 um	 de- 
partamento	 específico	
dentro	da	TX	-	o	TXP	- 
Departamento de Pros- 
pecção Tecnológica e 
Propriedade	 Intelectual.	 “Trata-se	 de	 um	 departamento 
que coordena a gestão da Propriedade Intelectual das 
tecnologias geradas e em conjunto com as superintendências 
de	 Marketing,	 Jurídica	 e	 Comunicação,	 deci-de	 e	 requisita	
a	 proteção	 legal	 e	 os	 contratos	 de	 transferência	 de 
tecnologia,		considerando	os	interesses	da	Sabesp.	
	 Além	 disso,	 o	 TXP	 realiza	 também	 estudos	 pros- 
pectivos para avaliar tendências tecnológicas e de mer- 

cado, captação de novas idéias 
pelo	 sistema	 Open	 Inovation,	
e desenvolve parcerias para 
Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação com 
os demais setores da cadeia  
de saneamento, o que contri-
bui	para	 identificar	novas	 tec-
nologias que possam constituir 
novos	 negócios	 em	 spin-offs	
e	 comercialização.”	 –	 afirma	
a	 Gerente	 do	 TXP	 	 Cristina	
Knörich	Zuffo.
 A especialista e orientadora 
do	 GEOPI	 na	 Sabesp,	 Ana	
Flávia	Ferro,	destaca	a	impor-
tância da criação do novo 
departamento:	“Espera-se	que	o 
TXP,	 a	 partir	 da	 implantação	
dos processos delineados, 
passe	 a	 fazer	 uma	 gestão	
efetiva	da	PI	da	Sabesp,	sendo	
capaz de estabelecer uma 

interface	com	os	funcionários	por	meio	do	monitoramento	de	
oportunidades de proteção da PI, orientação para a solicitação 
interna de proteção de novas tecnologias e processos, depósito 
de patentes junto ao INPI e acompanhamento das patentes 
solicitadas durante todo o seu ciclo de vida. Não é um 
processo	simples,	mas	os	colaboradores	da	TXP	estão	muito	
empenhados.”	
	 O	TXP	está	em	fase	de	estruturação,	criando	proce-
dimentos	empresariais,	operacionais	e	ferramentas	de	apoio	
à	decisão,	além	de	capacitar	a	equipe	com	o	GEOPI	e	apoiar	
cursos sobre Propriedade Intelectual ministrados pelo INPI. 
Após	a	criação	do	TXP	em	julho,	a	Sabesp	passou	a	trabalhar	
de	forma	organizada	na	descrição	de	3	patentes	de	produtos	
e	 no	 registro	 de	 4	 softwares,	 além	 de	 estar	 avaliando	 de	
acordo com os critérios pré-estabelecidos, a viabilidade de 
várias solicitações.

 Durante os 
cursos de capacita-
ção,	 os	 funcionários	
da	 Sabesp	 assistiram	
a uma enriquecedo- 
ra	 palestra	 com	 Jor- 
ge	 Ávila,	 presidente	
do	 INPI	 -	 “A	 pro- 
priedade intelectual 
(PI)	 está	 avançando	
bastante	 no	 Brasil	 à 
medida que a socie- 
dade se conscientiza 
da importância da 
inovação	 (e	 seu	 sis-
tema de proteção, a 
PI)	 para	 a	 compe-
titividade das empresas e o desenvolvimento do País. No mundo 
globalizado, não dá para competir simplesmente por preço, é 
preciso	investir	em	diferenciação.	E	isso	depende	de	inovação	e	
propriedade	 intelectual.	O	 INPI	 trabalha	 para	 ampliar	 parcerias	
como	esta	realizada	com	a	Sabesp,	que	busca	a	conscientização	
da	 sociedade	 sobre	 a	 importância	 da	 propriedade	 intelectual.”	
afirmou	o	Presidente.
	 O	 INPI	 vem	 participando	 ativamente	 de	 debates	 e	
negociações	 em	 foros	 nacionais	 e	 internacionais,	 buscando	
ampliar	o	conceito	de	propriedade	intelectual	de	forma	a	promover	
condições	de	desenvolvimento	e	troca	de	experiências	para	todos	
os países.

“A	 propriedade	 intelectual	 (PI)	 está	
avançando	bastante	no	Brasil	à	medida	
que a sociedade se conscientiza da 
importância	da	inovação	(e	seu	sistema	
de	proteção,	 a	PI)	para	a	 competitivi-
dade das empresas e o desenvolvimen-
to do País. 

	 “A	 tecnologia	 e	 o	 conhe-
cimento	cientifico	-	tecnológico 
podem gerar novos processos, 
inovações e novos produtos. 
A	 Sabesp	 trabalha	 muito	 com	
processos no seu dia-a-dia por 
ser uma empresa operadora, mas 
também gera produtos como so- 
luções ambientais. Inovação se 
dá em processos e produtos, 
mas como proteger esse capi- 
tal intelectual e essas inovações 
que	 estamos	 gerando?	 Estrutu-
rando	uma	área	de	PI	com	profis- 
sionais	capacitados”

	 Na	 terceira	 semana	 de	 novembro,	 o	 Eng.º	Américo	
de	 Oliveira	 Sampaio,	 Superintendente	 de	 Pesquisa,	 Desen-
volvimento	e	Inovação	da	Sabesp	esteve	presente	em	um	desses	
fóruns,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 a	 convite	 do	 INPI,	 para	 discutir	
como estabelecer relações internacionais produtivas a partir 
de	 inovações.	A	 Sabesp	 é	 uma	 empresa	 pioneira	 na	 área	 de	
saneamento, a criar uma estrutura própria e capacitada para 
trabalhar	com	 inovação	e	PI.	Américo	 falou	aos	participantes	
sobre a necessidade das empresas terem uma área estruturada 
de proteção intelectual e as vantagens competitivas que isso 
oferece:	“A	tecnologia	e	o	conhecimento	cientifico	-	tecnológico	
podem gerar novos processos, inovações e novos produtos. 
A	Sabesp	 trabalha	muito	 com	processos	no	 seu	dia-a-dia	por	
ser uma empresa operadora, mas também gera produtos como 
soluções ambientais. Inovação se dá em processos e produtos, 
mas como proteger esse capital intelectual e essas inovações 
que	 estamos	 gerando?	 Estruturando	 uma	 área	 de	 PI	 com	
profissionais	capacitados”.

“Espera-se	que	o	TXP,	a	partir	
da implantação dos processos 
delineados,	passe	a	fazer	uma 
gestão	efetiva	da	PI	da	Sabesp” 
afirma	 a	 Orientadora	 do	
GEOPI	na	SABESP
Ana	Flávia	Ferro

Jorge Ávila, presidente do INPI

Engº	Américo	de	Oliveira	
Sampaio	-	Superintendente	de 
Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação	da	Sabesp
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Mas afinal, o que é isso?

	 A	Convenção	da	OMPI-	Organização	Mundial	de	Propriedade	Intelectual,	define	como	Propriedade	Intelectual	a	soma	
dos	direitos	 relativos	 às	obras	 literárias,	 artísticas	 e	 científicas,	 às	 interpretações	dos	 artistas	 intérpretes	 e	 às	 execuções	dos	
artistas	executantes,	aos	fonogramas	e	às	emissões	de	radiodifusão,	às	invenções	em	todos	os	domínios	da	atividade	humana,	às	
descobertas	científicas,	aos	desenhos	e	modelos	industriais,	às	marcas	industriais,	comerciais	e	de	serviço,	bem	como	às	firmas	
comerciais	e	denominações	comerciais,	à	proteção	contra	a	concorrência	desleal	e	todos	os	outros	direitos	inerentes	à	atividade	
intelectual	nos	domínios	industrial,	científico,	literário	e	artístico.
	 A	propriedade	 intelectual	abrange	duas	grandes	áreas:	Propriedade	 Industrial	 (patentes,	marcas,	desenho	 industrial,	
indicações	 geográficas	 e	 proteção	 de	 cultivares)	 e	 Direito	Autoral	 (obras	 literárias	 e	 artísticas,	 programas	 de	 computador,	
domínios	 na	 Internet	 e	 cultura	 imaterial).	 Quanto	 aos	 Conhecimentos	 Tradicionais,	 ainda	 não	 possuem	 uma	 definição	 no	
atual	sistema	de	proteção	da	propriedade	intelectual.	É	objeto	de	discussão	entre	juristas,	comunidades	locais	e	organizações	
mundiais	de	proteção	da	propriedade	intelectual	a	adequação	desse	tema	ao	sistema	patentário	atual.	A	Organização	Mundial	
de	Propriedade	Intelectual	 (OMPI)	 trata	conhecimentos	 tradicionais	como	um	novo	 tema	a	se	definir,	 instituindo	o	“Comitê	
Intergovernamental	 sobre	Propriedade	 Intelectual,	Recursos	Genéticos,	Conhecimento	Tradicional	 e	 Folclore”,	 para	 estudar	
formas	de	regulamentar	o	assunto.

 Propriedade Industrial

	 Na	definição	da	Convenção	de	Paris	de	1883	(art.	1,2),	é	o	conjunto	de	direitos	que	compreende	as	patentes	de	invenção,	
os	modelos	de	utilidade,	os	desenhos	ou	modelos	 industriais,	as	marcas	de	 fábrica	ou	de	comércio,	as	marcas	de	serviço,	o	
nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 
A	Convenção	enfatiza	que,	conquanto	a	qualificação	“industrial”,	este	ramo	do	Direito	não	se	resume	às	criações	industriais	
propriamente	ditas,	mas	“entende-se	na	mais	ampla	acepção	e	aplica-se	não	só	à	indústria	e	ao	comércio	propriamente	ditos,	
mas	também	às	indústrias	agrícolas	e	extrativas	e	a	todos	os	produtos	manufaturados	ou	naturais,	por	exemplo:	vinhos,	cereais,	
tabaco	em	folha,	frutas,	animais,	minérios,	águas	minerais,	cervejas,	flores,	farinhas”.
	 Código	da	Propriedade	Industrial	em	vigor	no	Brasil	(Lei	9.279	de	15	de	maio	de	1996)	diz	o	seguinte:	“Art.	2°	-	A	proteção	
dos	direitos	relativos	à	propriedade	industrial,	considerado	o	interesse	social	e	o	desenvolvimento	tecnológico	e	econômico	do	Pais,	
se	efetua	mediante:	I	-	concessão	de	patentes	de	invenção	e	de	modelo	de	utilidade;	II	-	concessão	de	registro	de	desenho	industrial;	
III-	concessão	de	registro	de	marca;	IV	-	repressão	às	falsas	indicações	geográficas;	e	V	-	repressão	à	concorrência	desleal.

	 O	superintendente	foi	ao	Canadá	falar	sobre	o	assunto	
e já tem um convite para ir a Inglaterra apresentar a área de 

“Nosso	principal	desafio	é	criar	uma	nova	cultura	na	Sabesp	
voltada ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, onde um 
dos	pilares	é	a	eficiência	na	gestão	da	Propriedade	Intelectual”	
finaliza	Cristina	Zuffo	-	Gerente	TXP

Pesquisa,	Desenvolvimento	e	Inovação	da	Sabesp.
	 O	conhecimento	 tem	valor,	as	pesquisas	 têm	valor.	A	
descoberta dessas premissas pelas empresas traz um modelo 
diferenciado	de	gestão,	onde	é	prioritário	trabalhar	inovação	com	
responsabilidade,	 priorizando	 registro	 de	 domínio.	 O	 número	
de	patentes	decidirá	quem	estará	a	frente	em	desenvolvimento.	
Os	documentos	de	patentes	carregam	a	mais	completa	fonte	de	
pesquisa	 para	 quem	quer	 iniciar	 um	processo.	É	neles	 que	os	
profissionais	depositam	todas	as	informações	tecnológicas	sobre	
o	que	já	foi	criado	e	o	melhor	de	tudo,	esses	documentos	estão 
disponíveis.
	 De	acordo	com	a	Organização	Mundial	da	Propriedade	
Intelectual	 (OMPI),	 o	 número	 de	 patentes	 tem	 crescido	 na	
ordem de 1,5 milhões a cada ano, o que resulta em mais de 500 
mil	patentes	concedidas.	Empresas	nos	Estados	Unidos,	Japão	e	
Europa utilizam, cada vez mais, este instrumento como insumo 
estratégico.“Nosso	principal	desafio	é	criar	uma	nova	cultura	na	
Sabesp	 voltada	 ao	 Desenvolvimento	 Tecnológico	 e	 Inovação,	
onde	 um	 dos	 pilares	 é	 a	 eficiência	 na	 gestão	 da	 Propriedade	
Intelectual”	finaliza	Cristina	Zuffo	-	Gerente	TXP
	 Com	 todos	 esses	 esforços,	 a	 Sabesp	 consolida	 a	
disposição	de	estar	sempre	á	frente	e	se	tornar	referência	como	
empresa	inovadora	na	área	de	Saneamento	no	Brasil	e	no	mundo.	
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Novas formas de Propriedade Intelectual

O que é patente?

	 O	recital	do	art.	2o.	do	Código	da	Propriedade	Industrial	Brasileiro	não	abrange,	obviamente,	a	totalidade	dos	objetos	
da	 Propriedade	 Industrial,	 previstos	 em	 outras	 legislações	 nacionais.	 O	 rol	 dos	 objetos	 legais	 é	menor	 que	 os	 dos	 objetos	
possíveis na teia das relações econômicas.
	 O	novo	Código	da	Propriedade	Intelectual	francês,	por	exemplo,	elenca	entre	seus	objetos	os	produtos	semicondutores,	
as	obtenções	vegetais,	os	caracteres	tipográficos	e	as	criações	da	moda,	em	regimes	próprios.	O	Direito	Americano	abrange,	
além	 das	 formas	 tradicionais,	 um	 sistema	 de	 patente	 de	 plantas,	 a	 proteção	 às	 topografias	 de	 semicondutores,	 a	 repressão	
específica	à	publicidade	enganosa,	os	direitos	de	publicidade	e	o	princípio	da	submissão	de	idéia,	seja	como	criação	legal	ou	
jurisprudencial.	Não	cessam	aí	as	possibilidades,	serviços	e	produtos	da	área	de	saneamento	já	fazem	parte	dessa	história.

 Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos 
inventores	ou	autores	ou	outras	pessoas	físicas	ou	jurídicas	detentoras	de	direitos	sobre	a	criação.	Em	contrapartida,	o	inventor	se	
obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.
	 Durante	o	prazo	de	vigência	da	patente,	o	titular	tem	o	direito	de	excluir	terceiros,	sem	sua	prévia	autorização,	de	atos	
relativos	à	matéria	protegida,	tais	como	fabricação,	comercialização,	importação,	uso,	venda,	etc.
	 O	pedido	de	patente	deve	atender	a	determinados	critérios	estabelecidos	pela	Lei	9279/96	(LPI)	e	a	formalidades	previstas	
no	Ato	Normativo	127/97.	Uma	vez	concedida	a	patente	pelo	INPI	esta	tem	validade	apenas	territorial	por	um	período	determinado	
de	 tempo,	ou	 seja,	 seus	direitos	podem	ser	 exercidos	pelo	 titular	 apenas	contra	atos	praticados	no	 território	nacional.	Para	 ter	
direitos	sobre	sua	patente	em	outro	país	é	necessário	que	o	titular	tenha	uma	patente	concedida	neste	outro	país.	O	artigo	10	da	LPI	
lista	as	matérias	que	embora	envolvam	esforço	criativo,	não	são	consideradas	como	invenção	ou	modelo	de	utilidade.	O	artigo	18	
da	LPI	especifica	as	matérias	que	não	são	patenteáveis.

	 O	 Grupo	 de	 Estudos	 sobre	 Organização	 da	 Pesquisa	 e	 da	 Inovação	 foi	 fundado	 em	 1995	 por	 professores,	 alunos	
e	 colaboradores	 do	 Departamento	 de	 Política	 Científica	 e	 Tecnológica	 (DPCT)	 do	 Instituto	 de	 Geociências	 da	 Unicamp.	A	
competência	central	do	GEOPI	está	nos	campos	do	planejamento	e	da	gestão	de	ciência,	tecnologia	e	inovação	(CT&I).		O	trabalho	
do	Grupo	 é	 orientado	 por	 uma	 interpretação	 dinâmica	 do	 processo	 de	 inovação,	 seja	 a	 inovação	 realizada	 no	 âmbito	 de	 uma	
organização	(pública	ou	privada),	seja	em	âmbito	de	um	país,	de	uma	região,	de	um	setor	ou	de	uma	área	do	conhecimento.	O	
GEOPI	trabalha	com	conceitos	e	métodos	derivados	de	disciplinas	como	economia	da	tecnologia	e	da	inovação,	economia	das	
instituições,	sociologia	da	inovação,	teoria	das	organizações,	gestão	estratégica,	dentre	outras	abordagens.	Os	trabalhos	do	GEOPI	
são	desenvolvidos	por	meio	de	atividades	de	ensino,	pesquisa,	extensão	e	consultoria	complementares.

GEOPI

INPI

O	 Instituto	Nacional	 da	 Propriedade	 Industrial	 (INPI)	 é	 uma	 autarquia	 federal	 vinculada	 ao	Ministério	 do	Desenvolvimento,	
Indústria	e	Comércio	Exterior,	de	acordo	com	a	Lei	da	Propriedade	Industrial	(Lei	nº	9.279/96),	a	Lei	de	Software	(Lei	nº	9.609/98)	
e	a	Lei	nº	11.484/07,	responsável	por:

1. Registros de Marcas 
2.	 Concessão	de	Patentes 
3. Averbação de Contratos de Transferência de 
  Tecnologia e de Franquia empresarial 
4. Registros de Programas de Computador 
5. Registros de Desenho Industrial 
6. Registros de Indicações Geográficas 
7. Registros de Topografia de circuitos integrados

Rio	de	Janeiro	-	Sede
Rua	Mayrink	Veiga,	9	-	Centro/RJ	
CEP	20.090-910

Praça	Mauá,	7	-	Centro/RJ	(atendimento	ao	público)
CEP	20.081-240
Tel.:	(21)	2139-3000	-	Site:	http://www.inpi.gov.br
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Cimento	alternativo	é	
desenvolvido	na	USP

	 Na	Escola	de	Engenharia	de	São	Carlos	(EESC)	da	
USP,	pesquisadores	desenvolveram	um	cimento	alternativo	
para	ser	utilizado	na	produção	de	fibrocimento.

	 O	produto	poderá	substituir	em	até	80%	o	cimento	
portland,	que	é	usado	na	composição	do	fibrocimento,	como	
aglomerante.	Durante	 os	 testes,	 o	 fibrocimento	 alternativo	
mostrou maior durabilidade e menor custo, além de ser 
menos agressivo ao meio ambiente.

Cimento magnesiano

	 “O	 material	 não	 será	 produzido	 para	 utilização	
em	 fins	 estruturais,	 mas	 sim	 para	 elementos	 construtivos	
ou	 artefatos,	 como	 telhas	 e	 painéis	 de	 fechamento”,	 avisa	
o	 engenheiro	 civil	 Carlos	 Gomes,	 responsável	 pelo	 de-
senvolvimento.

 A base do no- 
vo produto, segundo 
Gomes,	são	compostos	
de	óxido	de	magnésio.
 
	 “O	cimento	à	base	de	óxido	de	magnésio,	chamado	
de cimento magnesiano, começou a ser estudado por volta de 
1867.	Contudo,	devido	ao	seu	alto	custo,	a	utilização	ficava	
inviável”,	justifica	o	engenheiro.
 
	 O	 óxido	 de	 magnésio	 é	 usado	 principalmente	 na	
produção	de	materiais	refratários.	Gomes	adicionou	algumas	
cargas	 minerais	 ao	 óxido	 de	 magnésio	 que	 acabaram	 por	
reduzir o custo.

	 “Conseguimos	então	um	produto	que,	na	composição	
do	 fibrocimento,	 pode	 substituir	 por	 completo	 o	 cimento	
portland”,	garante	o	pesquisador.	

 A característica menos agressiva ao meio ambiente 
fica	 por	 conta	 do	 processo	 de	 produção	 do	 cimento	
alternativo.

	 Gomes	 conta	 que	 o	 produto	 é	menos	 alcalino	 que	
o	 cimento	 tradicional.	 “Verificamos	 ser	 possível	 menores	
emis-sões de carbono durante a produção. Ao mesmo 
tempo, o produto consegue capturar mais carbono do meio 
ambiente”,	explica.

notas tecnicas

Vantagens do cimento alternativo

	 Os	 testes	 com	 o	 cimento	 alternativo	 revelaram	
vantagens no processo produtivo, com um menor tempo para 
produção.

	 O	material	também	é	menos	agressivo	às	fibras,	devi-do	
à	sua	baixa	alcalinidade	e	apresenta	vantagens	também	quanto	à	
durabilidade.

	 Gomes	 conta	 que,	 nos	 testes	 realizados	 com	
fibrocimentos	compostos	por	fibras	de	escória	de	alto-forno	ou	
celulose,	a	degradação	(envelhecimento	acelerado)	dos	materiais	
foi	superior	aos	56	dias,	um	tempo	padrão	recomendado	pelas	
normas.

	 “Quando	 substituímos	 o	 portland	 pelo	 cimento	
alternativo,	 não	 observamos	 a	 degradação	 das	 fibras”,	 conta	
o engenheiro, lembrando que os testes são realizados com a 
imersão do produto em água quente. 

	 Outra	vantagem	é	em	 relação	à	 “cura	 final”,	ou	 seja,	
quando o material atinge a secagem e ponto de resistência ideais.

	 Segundo	Gomes,	enquanto	o	fibrocimento	com	cimento	
alternativo	atinge	o	ponto	ideal	(cura)	em	cerca	de	40	minutos,	
o	produto	feito	com	o	cimento	portland	atinge	sua	cura	somente	
em torno de 28 dias depois. 

	 O	engenheiro	destaca	que	o	cimento	alternativo	ainda	
passará	 por	 testes	 que	 serão	 realizados	 na	 própria	 EESC	 em	
protótipos de habitações populares.

FONTE:	Agência	FAPESP

“Verificamos	 ser	 possível	 meno-
res emissões de carbono durante a 
produção. Ao mesmo tempo, o produ-
to consegue capturar mais carbono do 
meio	ambiente”
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 De acordo com estimativas de pesquisadores da 
Universidade	Federal	de	Lavras	(MG),	o	processamento	
do	café	por	via	úmida,	método	utilizado	para	obtenção	do	
café	 cereja	 descascado,	 considerado	 especial,	 consome,	
para	cada	litro	de	fruto	processado,	cerca	de	3	a	5	litros	de	
água limpa. Trocando em miúdos, se para obter uma saca 
de	60	quilos	de	café	é	necessário	um	volume	aproximado	
de	480	litros	de	frutos,	a	produção	de	uma	única	saca	do	
grão	beneficiado,	pronto	para	ser	torrado,	pode	consumir	
até 2.400 litros de água.
 
	 Ampliando	 a	 conta	 para	 o	 volume	 total	 de	 café	
cereja	descascado	produzido	no	Brasil	(equivalente	a	cer-
ca	de	15%	da	safra	de	grãos,	ou	7,05	milhões	de	sacas),	o	
número	ficaria	próximo	dos	17	bilhões	de	litros	de	água.	
Mas	uma	técnica	de	manejo	desenvolvida	pelo	pesquisa-
dor	Sammy	Soares,	da	Embrapa	Café,	em	parceria	com	
pesquisadores	 do	 Instituto	 Capixaba	 de	 Pesquisa,	 As-
sistência	 Técnica	 e	 Extensão	 Rural	 (Incaper),	 e	 com	 o	
Consórcio	de	Pesquisa	do	Café,	vem	sendo	testada	com	
sucesso	por	produtores	da	região	de	Viçosa	(MG)	e	Venda	
Nova	do	Imigrante	(ES)	e	promete	reduzir	drasticamente	
esse números.

 Trata-se de um sistema com estrutura baseada 
em	caixas	d”água,	peneiras	e	tubos	de	PVC,	que	permite	
o reúso, por várias vezes - e não apenas uma utilização, 
como acontece normalmente -, da água empregada na 
unidade	de	processamento	do	café	para	fazer	a	lavagem	e	
descascamento dos grãos.       

	 Sistema	baseado	em	 tanques	de	decantação	per-
mite	que	água	volte	pelo	menos	três	vezes	à	lavagem	dos	
grãos.	O	funcionamento	é	relativamente	simples,	segundo	
explica	o	pesquisador	Sammy	Soares.	
 Após lavar 
e	 descascar	 o	 café	
em equipamentos 
próprios, toda a 
água é bombeada 
para	 três	 caixas	
d”água,	 que	 fun-
cionam, uma após a outra, como tanques de decantação. 
“Nessas	 caixas	 ficam	depositados	 no	 fundo	os	 resíduos	
sólidos	maiores.	Já	livre	desses	resíduos,	a	água	passa	por	
uma peneira e está pronta para ser reutilizada na própria 
lavagem	 dos	 graõs.”	 Na	 fazenda	 do	 cafeicultor	Waldir	
Mol,	 no	 município	 de	 Paula	 Cândido	 (MG),	 região	 de	
Viçosa, eram gastos por dia, no método convencional de 
lavagem e retirada da casca, entre 20 mil e 25 mil litros de 

água	para	processar	12	mil	litros	de	fruto. 
	 Atualmente,	após	 investir	R$	8	mil	para	 instalar	
o sistema de reúso, esse consumo caiu para menos da 
metade.	Para	processar	a	mesma	quantidade	de	café,	Mol	
gasta agora entre 7 mil e 8 mil litros. 

 A média de gasto, que estava entre 3 litros de água 
para	cada	litro	de	fruto,	baixou	para	1,5	litro.	De	acordo	
com ele, após entrar na unidade de processamento, a água 
é reutilizada por mais três vezes. E há quem acredite que 
essa	economia	pode	ser	maior.	É	o	caso	do	chefe	da	fa-
zenda	experimental	do	Incaper	em	Venda	Nova	do	Imi-
grante	(ES)	-	onde	o	sistema	foi	testado	pela	primeira	vez	
-,	Aldemar	Moreli.	Ele	está	concluindo	sua	tese	de	mes-
trado	sobre	o	assunto	e	afirma	que	é	possível,	por	meio	da	
reutilização, reduzir o consumo para um pouco mais de 
meio	litro	de	água.	Ou	seja,	quase	um	décimo	da	média	
atual.

 Investimento. Em Venda Nova do Imigrante, o 
produtor	 Pedro	Carnielli	 afirma	 ter	 atingido	 esse	 nível,	
mas	com	investimento	de	R$	20	mil,	maior	do	que	o	feito	
por	Mol.	Com	a	utilização	de	filtros	industriais,	Carnieri	
conta que conseguiu economizar em três quartos o consu-
mo	de	água	necessário	para	processar	20	mil	litros	de	café	
por	dia.	Hoje,	no	lugar	de	gastar	40	mil	litros	diariamente,	

sua unidade de pro-
cessamento consome 
10 mil litros de água 
para o mesmo volume 
de	café.

 Apesar dos bons resultados, os pesquisadores en-
volvidos na pesquisa, iniciada há cinco anos, dizem que 
ainda	 são	 poucos	 os	 produtores	 que	 fazem	 o	 reúso	 da	
água	no	processamento	do	café.	Para	Moreli,	mais	do	que	
a	falta	de	costume,	já	que	existe	mesmo	um	intervalo	de	
tempo	entre	a	criação	de	uma	nova	tecnologia	e	sua	efe-
tiva aplicação, é preciso continuar investindo no aprimo-
ramento	do	sistema	para	torná-lo	cada	vez	mais	eficiente	
e	também	de	baixo	custo.		“Este	ponto	é	crucial,	já	que	a	
maioria das unidades de processamento está nas mãos de 
pequenos	 e	médios	 produtores.”	Entretanto,	 ele	 não	 ig-
nora a importância de se baratear ainda mais o sistema 
para que grandes produtores também se interessem em 
adotá-lo.

FONTE:	Agência	FAPESP

www.estadao.com.br/noticias/suplemento

Reúso	da	água	chega	à	cafeicultura
Sistema baseado em tanques de decantação permite que a 

água volte pelo menos três vezes a lavagem dos grãos

“Nessas	 caixas	 ficam	 depositados	
no	 fundo	os	 resíduos	sólidos	maio-
res.	Já	livre	desses	resíduos,	a	água	
passa por uma peneira e está pronta 
para ser reutilizada na própria lava-
gem	dos	graõs.”

“Este	 ponto	 é	 crucial,	 já	 que	 a	
maioria das unidades de processa-
mento está nas mãos de pequenos 
e	médios	produtores.”

notas tecnicas
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ETA	Alto	Cotia	ganha	uma	ETA	piloto

 A rotina de operação de uma estação de 
tratamento	 de	 água	 exige	 que	 se	 obtenha	 a	 melhor 
qualidade	 dos	 serviços	 e	 produtos	 focando 
a redução de custos, o que envolve a aplicação de novos 
insumos	e	tecnologias	mais	eficientes	e	
baratas.
 
	 Em	 razão	 disso,	 foi	 construí- 
da	na	Estação	de	Tratamento	de	Água 
Alto	 Cotia	 uma	 ETA	 piloto,	 que	 tem 
por	 finalidade	 reproduzir,	 em	 escala 
menor, o que acontece na ETA 
convencional, possibilitando o teste de 
insumos	 de	 forma	 controlada	 para	
prever o comportamento destes antes 
que sejam aplicados na ETA.

	 O	 projeto	 teve	 início	 pela	
necessidade de se testar alternativas 
para a redução de trihalometanos, com- 
postos	 formados	 pela	 ação	 do	 cloro	
quando em contato com substâncias 
presentes na água in natura, comu-
mente encontradas em mananciais 
preservados. Também era uma pre-
tensão da equipe de operação e da 

A ETA piloto foi construída de forma artesanal, projeto 
encabeçado pela Engª Carla Juliana Perrucci.

Tanto o projeto quanto a confecção 
foram realizados inteiramente pelas equi- 
pes de operação e manutenção da Divisão 
ETA Cotia (MATC).

gerente	 de	 Divisão	 ETA	Cotia	 (MATC),	 Sheila	 Câmera	
Rodrigues.
	 O	1º	 teste	realizado	foi	a	apli-cação	de	peróxido	
de	hidrogênio	em	substituição	à	etapa	de	pré-cloração.

	 Atualmente,	as	ETAs	Gua-raú,	Engº	Rodolfo	José	
da	 Costa	 e	 Silva,	 Taiaçupeba	 já	 contam	 com	 o	 sistema	
piloto, até então implantados por meio de mão de obra 
terceirizada.

	 Tanto	 o	 projeto	 quanto	 a	 confecção	 foram	
realizados inteiramente pelas equipes de operação e 
manutenção	da	Divisão	ETA	Cotia	(MATC).

FONTE: Agência Sabesp

Pedro Bueno de Araújo
Oficial de manutenção 

José Roberto Nali
Encarregado de Sistema de Saneamento
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Pesquisa analisa organismos com potencial biotecnológico na 
Baía	de	Guanabara 

	 O	trabalho	da	bióloga	Mônica	de	Oliveira	Viana,	
aluna	 de	 mestrado	 do	 Programa	 de	 Saúde	 Pública	 da	
Escola	Nacional	de	Saúde	Pública	 (Ensp/Fiocruz),	além	
de avaliar o impacto da poluição na qualidade sanitária de 
água	e	areia	nos	ecossistemas	da	Baía	de	Guanabara,	busca	
microorganismos com potencial para uso em processos 
de biorremediação - utilização de seres vivos ou de seus 
componentes na recuperação de áreas contaminadas - de 
derivados de petróleo e dos metais mercúrio e cromo.

 A aluna é integrante da linha de pesquisa na 
temática da contaminação microbiológica de areias de 
ecossistemas, coordenada pela pesquisadora Adriana 
Sotero-Martins,	orientadora	do	trabalho.

	 Segundo	Mônica,	apesar	de	a	Baía	de	Guanabara	
ser	 um	 ecossistema	 extremamente	 produtivo,	 sofre	 com	
a grande quantidade e diversidade de poluentes que são 
lançados diariamente em suas águas.

 Dentre os resíduos industriais descarregados estão 
a carga de óleo e resíduos contendo metais pesados, como 
mercúrio	e	cromo,	que	comprometem	seriamente	a	fauna	
e	flora	e	a	saúde	pública.	“O	tratamento	dos	efluentes	é	
importante	 para	 a	 preservação	 do	 ambiente.	Métodos	 e	
processos	que	conjuguem	baixo	custo	e	uma	alta	remoção	
dos metais pesados estão sendo incentivados.
 Alguns microrganismos possuem potencial 
biotecnológico para remediação de ambientes conta-
minados	e	estão	sendo	investigados	em	nosso	trabalho”,	
explicou.

	 “O	 enfo-
que maior, no meu 
caso, é na busca 
de organismos en- 
volvidos na biorre- 
mediação - utili-
zação de seres 
vivos ou de seus 
componentes na 
recuperação de 
áreas contamina-
das -, para ameni-
zar impactos cau- 
sados por metais. 

 Estamos pesquisando, em nível molecular, 
quais organismos têm genes envolvidos na re- 
sistência	a	metais	pesados”,	disse.	

	 Cepas	 de	 leveduras	 isoladas	 da	 água,	 areia	 seca	
e	 areia	 úmida	 de	 praias,	 que	 sofrem	 grandes	 impactos	
na	 região	 foram	 testadas	 quanto	 ao	 seu	 potencial	 de	
emulsificação	e	resistência	aos	metais	cromo	e	mercúrio.

 Após análises nos laboratórios da Ensp e da 
Uerj,	 50%	 das	 cepas	 testadas	 apresentaram	 atividade	
emulsificante,	 sendo	 possível,	 desta	 forma,	 identificar	
microorganismos com potencial para uso em processos de 
biorremediação dos derivados contaminantes.

	 Os	 resultados	 ainda	 são	 preliminares,	 e	 a	 pes-
quisadora	 Adriana	 Sotero-Martins	 está	 fazendo	 uma	
parceria	com	a	Fiocruz	Amazônia,	em	Manaus,	uma	vez	
que	o	meio	ambiente	amazônico	é	extremamente	afetado	
pelas	indústrias	da	Zona	Franca.

	 “Queremos	 encontrar	 bactérias	 resistentes	 nesse	
tipo de ambiente e que possam biorremediar praias 
impactadas por poluentes. 

	 Apesar	da	correnteza	dos	rios	serem	muito	fortes,	
o que aumenta a capacidade de regeneração da região, nos 
períodos de seca a poluição pode comprometer a saúde da 
população”,	explicou	a	pesquisadora.

FONTE: Agência FAPESP

“O tratamento dos efluentes é 
importante para a preservação 
do ambiente. Métodos e proces- 
sos que conjuguem baixo 
custo e uma alta remo- 
ção dos metais pesados estão 
sendo incentivados. 
 Alguns microrganismos 
possuem potencial biotecno-
lógico para remediação de am-
bientes contaminados e estão 
sendo investigados em nosso 
trabalho”
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eventos

10th Specialezed 
Conference on Small 

Water and Wastewater 
Treatment System 

(SWWS)

Denver/	Colorado	

http://www.awwa.org/Conferences/utilityman-
ageconf.cfm?ItemNumber=47222&&navItem

Number=1546&showLogin=N

The Utility Management 
Conference™ 2011 08 a 11

de	Fevereiro	

15 a 17
de	Março

04 a 08
de Abril

10 a 13 
de Abril

22 a 25 
de	Maio

18 a 22 
de Abril

Disinfection 2011

Residuals and Biosolids 
2011 - Adapting Residuals 

Management to a 
Changing Climate

Salvador/BA	-	Brasil

http://www.environmentalhealthconference.com

Environmental
Health 2011 06 a 09 

de	Fevereiro

Rhein-Main-Halls,	Wiesbaden,	Hessen,	Germany
Filtech 2011 - Conference

Data limite para envio de 
trabalhos (FENASAN)

VI Congresso sobre Plane-
jamento e Gestão das Zonas 

Costeiras dos Países de 
Expressão Portuguesa

II Simpósio Internacional 
sobre Gerenciamento de 
Resíduos Agropecuários 

e Agroindustriais

Foz	do	Iguaçu/PR	-	Brasil

http://conference.arenainterativa.com.br/sigera2011/

Venice/Italia

Cincinnati/	Ohio	

Sacramento,	California	

http://www.wef.org/disinfection/

http://www.wef.org/ResidualsBiosolids/

Ilha	da	Boa	Vista/	Cabo	Verde/Portugal

www.aprh.pt/texto/4-80411.html
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22 a 24
de	Março

21
de	Março

http://apps.awwa.org/ebusmain/Meetings/Event-
Calendar/tabid/277/ModuleID/1274/ItemID/211/

mctl/EventDetails/Default.aspx

www.fenasan.com.br

01 a 03 de agosto de 2011
Pavilhão Branco do Expo Center Norte
São Paulo - SP
Devido ao grande sucesso e procura de expositores, a próxima edição da Fenasan e Encontro Técnico 
AESabesp será realizada nos 12.000m² do Pavilhão Branco do Expo Center Norte. Serão 4.000m² a mais de 
novidades, produtos e serviços do setor de meio ambiente e saneamento.
Com isso, a Feira e o Encontro Técnico se consolidam cada vez mais como o maior evento do setor 
na América Latina. Aproveite a oportunidade e participe!

Informações: www.fenasan.com.br

MARQUE
NA SUA

AGENDA!
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Patentes Criações Industriais 
Autores: Pedro Paranaguá e Renata Reis     Editora FGV
Patentes e criações industriais visa sistematizar, de maneira abrangente e inovadora, os principais aspectos relacionados à con-
cessão de patentes no âmbito nacional, bem como discutir temas polêmicos e atuais. As patentes de invenção e de modelo de 
utilidade são consideradas peças centrais no desenvolvimento tecnológico de um país. A globalização e o acelerado comércio 
internacional tornaram as questões relativas a patentes e a criações industriais de suma importância para a compreensão do mundo 
contemporâneo. Com linguagem concisa, o livro destina-se não apenas aos que estudam ou trabalham nesta área, mas também a 
engenheiros, biólogos, químicos e cientistas em geral, assim como agentes de propriedade industrial, administradores de agências 
incubadoras, centros de pesquisa tecnológica e científica, técnicos do escritório nacional de marcas e patentes, entre outros, tanto 
da iniciativa pública como particular.
editora@fgv.br / www.fgv./editora 

Pequenas Empresas
Organizador: Jose Antonio Puppim de Oliveira     Editora: FGV
O livro é resultado de anos de pesquisa e ensino sobre arranjos produtivos locais (APLs) ou clusters na Escola Brasileira 
de Administração Pública e de empresas (Ebape) da Fundação Getulio Vargas. O assunto é de interesse de pesquisadores, 
estudantes, elaboradores de políticas públicas, pequenos empresários, organizações da sociedade civil ligadas ao tema 
ambiental e de responsabilidade social, ou qualquer pessoa interessada em pequenas empresas ou sustentabilidade.
pedidoseditora@fgv.br / www.fgv.br/editora

Resenha de Riscos Operacionais 
Autora: Enga MsC Ana Maria Ribeiro     Editora: Securezza
Este livro resultou de uma dissertação de mestrado, concluída em 2007, em tecnologia Ambiental no IPT – instituto de pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Trata-se de um modelo conceitual de Gestão de Riscos Operacionais –GRO aplicável a um 
sistema de abastecimento de água, com ênfase no risco de escorregamentos  referentes aos processos geológicos que afetam direta-
mente sua segurança e confiabilidade, tornado-se vulneráveis à ocorrência de falhas operacionais.No final é apresentado um estudo 
de caso  a partir de ferramentas como o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e correlação de informações, além de análise dos 
resultados. Nas conclusões são apresentadas diretrizes, propostas de soluções e recomendações para trabalhos futuros.

Economia do Meio Ambiente 
A editora Campus-Elsevier lança a segunda edição do livro “Economia do Meio Ambiente”, que traz a relação entre a economia 
ecológica, a dos recursos naturais e a ambiental totalmente voltada para a realidade brasileira. O título é fruto da cooperação de 
renomados pesquisadores da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO) para mostrar esta necessária integração 
entre a ecologia e a economia nos dias de hoje. 

Plano Municipal de Saneamento – Passo a Passo 
Titulo: Plano Municipal Passo a Passo        Edição: Daee - Cepan          Apoio: Arsesp 
Obra que auxilia os municípios de todo o país que precisam elaborar seus planos municipais de saneamento, com análise, pro-
postas e definição das necessidades de investimento para a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água 
potável, esgotamento, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais.”Estamos empenha-
dos em garantir aos municípios as melhores condições para a elaboração de planos de saneamento articulados com políticas de 
desenvolvimento urbano, proteção ambiental e interesse social”, afirma a secretária Dilma Pena na apresentação do livro. 
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O novo site da Revista DAE 
está repleto de novidades

www.revistadae.com.br

Notícias em tempo real 

sobre o que há de novo 

na área de saneamento e 

meio ambiente. 

Revista digital. Enquetes. 

Pesquisa inteligente de 

todos artigos técnicos.

Tudo isso e muito mais no 

novo site da revista.
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Roberto Kanaane, Alécio Fiel Filho, Maria das Graças Ferreira (organizadores)

 A abordagem adotada no livro está relacionada ao modelo de gestão proposto pela Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ). Desta forma, busca estabelecer um paralelo entre os critérios de excelência e as políticas e práticas adotadas na gestão 
pública. Sinaliza sobremaneira os aspectos peculiares da Administração, estabelecendo alternativas de ação contemporâneas 
quanto a estrutura, funcionamento e dinamismo organizacional.
  Livro-texto para as disciplinas Gestão Pública, Planejamento Estratégico, Gestão de Processos, Gestão das 
Informações e do Conhecimento e Gestão de Pessoas. Leitura complementar para as disciplinas Desenvolvimento Sustentável, 
Gestão de Marketing e Modelos de Gestão Pública dos cursos de Administração de Empresas, Administração Pública, Tecnologia 
em Processos Gerenciais, Tecnologia em Qualidade, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Recursos Humanos. 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=9788522460397

Aline R. Coscione, Adriana M. Pires, Thiago Nogueira (organizadores)

 A destinação adequada do lodo de esgoto (LE) interfere, direta ou indiretamente, na vida de toda a sociedade. 
No Brasil, o lodo de esgoto é geralmente disposto em aterros sanitários, quando estes existem. Além do alto custo, 
que pode representar até 50% do custo operacional de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), a disposição 
deste resíduo, com elevada carga orgânica, agrava ainda mais o problema do manejo do lixo urbano. A reciclagem 
da matéria orgânica e dos nutrientes presentes neste resíduo é o principal benefício para o ambiente, que pode 
substituir parcialmente também o uso de adubos químicos.
 No momento em que foi criada os estudos de longo prazo em condições edafo-climáticas brasileiras eram 
incipientes para servirem como única base para o estabelecimento de uma norma nacional e a Resolução foi criada 

tendo como base os resultados preliminares das pesquisas nacionais disponíveis e normas de outros países. A fim de permitir o aprimoramento da regulamentação, na 
própria resolução foi prevista sua revisão para sete anos após sua publicação. Este volume baseia-se nos resultados do Workshop sediado no Instituto Agronômico de 
Campinas, no dias 19 e 20 de maio de 2009, em Campinas – SP , acrescido de outras opiniões técnicas. Os assuntos relacionados foram abordados por pesquisadores 
e técnicos capacitados envolvidos há tempos com a questão do uso agrícola do lodo de esgoto no Brasil. Os palestrantes estrangeiros convidados foram o Dr. Michael 
Warne da C-Siro (Austrália) e o Dr. Anthony Hay da Cornell University (USA). 

GESTÃO PÚBLICA: Planejamento, Processos, Sistemas de Informação e Pessoas 

Uso agrícola de lodo de esgoto: avaliação após a Resolução No. 375 do CONAMA

Autor: Marcelo Libanio

 O livro visa apresentar os principais fundamentos teóricos da qualidade das águas naturais e de consumo humano, 
bem como aspectos relacionados às suas características físicas, químicas e biológicas, à poluição e à contaminação dos distin-
tos tipos de mananciais passíveis de serem utilizados para abastecimento. Nesta 3ª edição, são também contemplados tópicos 
concernentes aos indicadores de qualidade de água.
  Neste contexto, papel de relevo conferiu-se ao Índice de Qualidade de Água (IQA) que, com algumas adaptações, 
tem sido empregado como balizador da saúde ambiental dos corpos d´água em diversos países desde seu desenvolvimento no 
início dos anos 70. A obra destina-se a disciplinas inseridas na estrutura curricular de cursos de graduação - especialmente, 
as engenharias Civil e Ambiental -, programas de pós-graduação e a profissionais de empresas de consultoria e de conces-
sionárias de abastecimento de água envolvidos em projetos e operação de estações de tratamento.

Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água

 Manual de Capacitação sobre Mudança do Clima e Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) foi desenvolvido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 
 O manual é fruto de parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que considerou 
importante a atualização e revisão do documento, cuja primeira edição datava de 2008. Para tanto, a 
CNI, em acordo com o CGEE, contratou um grupo de profissionais da área com a função de atualizar o 
documento anterior. A revisão técnica, edição e impressão esteve a cargo do CGEE. 
   A nova edição do Manual de Capacitação oferece informações relevantes, aprofundadas e 
atualizadas sobre o arcabouço jurídico internacional e nacional, o mercado de carbono, voluntário e 

mandatório, e os procedimentos administrativos e técnicos referentes aos projetos de MDL. 
   O livro apresenta os aspectos básicos da viabilidade e atratividade de projetos de carbono em diversos setores da sociedade, incluindo indústrias, empresas 
e governos que precisam implementar projetos para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). 
 Para visualizar a versão digital da 2ª edição do manual, acesse http://www.cgee.org.br/busca/ConsultaProdutoNcomTopo.php?f=1&idProduto=6827# 
(Assessoria de Comunicação do CGEE)

Manual Gratuito de capacitação sobre mudanças do clima tem 2ª edição 
2010

978-85-60755-32-5
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O respeito com sua saúde começa na natureza, nas fontes onde a Sabesp vai buscar a água para levar até sua casa. 

Passa pelas estações de tratamento, onde a mais moderna tecnologia é utilizada para garantir a qualidade da água que 

você vai usar. Continua depois que a água foi usada, nas estações de tratamento de esgoto. Devolver a água usada para a 

natureza em condições de permitir que a vida siga seu ciclo é uma questão de honra para a Sabesp. De honra e de respeito.
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