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O reúso de efluentes é uma das mais importantes práticas de con-
servação da água e, por isso, tem crescido significativamente 
nos últimos anos no Brasil. Impulsionado principalmente pela 

baixa disponibilidade hídrica característica de algumas regiões, vultosos 
investimentos vêm sendo aplicados em novas instalações, algumas de-
las com capacidade nominal superiores a 1 metro cúbico por segundo. 
Tais empreendimentos vêm sendo implantados em nosso país, sem a 
existência de um arcabouço legal e normativo. Após dez anos de intensa 
discussão, concretamente temos apenas uma legislação sobre esta práti-
ca: A Resolução número 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
– CNRH. A análise desta questão, realizada por diversos especialistas do 
setor, é o tema central do artigo “Mercado de Reuso de Água na Brasil: 
é possível assegurar seu crescimento sem a definição de um arcabouço 
normativo e legal”.

A resolução CONAMA número 359, que disciplina o teor de Fósforo 
em detergentes em pó, é o tema da sessão “Ensaios”, onde são apresen-
tados os pontos de vistas de representantes das agências ambientais e da 
associação brasileira de industriais de produtos de limpeza.

Nesta edição apresentamos ainda os seguintes artigos técnicos:

•Remoção de sulfeto de hidrogênio, ferro e manganês de águas 
de abastecimento por aeração e dessorção por ar

•Avaliação do potencial de impacto ecotoxicológico do  
efluente líquido de um abatedouro frigorífico utilizando 
Daphnia magna

•Aplicação da teoria fuzzy em modelos de transporte de 
massa para o cálculo do risco na concessão de outorga para 
lançamento de efluentes em rios naturais

•Não tecido de poliéster plissado para filtração de particulados
•Reatores de leito fluidizado: Potencialidades para o tratamento 

de efluentes

Encerramos mais um ano em que a Revista DAE cumpre seus 
objetivos, ganhando espaço e notoriedade nos meios  acadêmico e 
científico.

Enfatizamos  nossos agradecimentos à importante  participação de 
nossos autores, que têm prestigiado a Revista e que encontraram  nela 
uma boa escolha para suas publicações técnicas. Cumprimentamos   em 
seguida  nossos pareceristas,  os quais , meticulosos,  doam seu tempo  
pela qualidade da publicação de valiosos trabalhos,  com seriedade e 
imparcialidade na análise dos artigos. E finalmente temos o orgulho de 
cumprimentar  aos nossos leitores, pelo apoio crescente que de mui-
tas maneiras ajudam a difundir sua existência. O Conselho Editorial da 
Revista DAE agradece a todos com a certeza de que este sucesso alcan-
çado em 2011 possa ter colaborado com resultados positivos no futuro. 
Espera também que a Revista venha a corresponder cada vez mais às 
expectativas de nossos autores e leitores.

Desejamos a todos um Ano Novo pleno de Paz e muitas realizações!

Boa leitura!

__________________________________
Américo de Oliveira Sampaio

Editor Chefe                     
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MERCADO DE REÚSO DE ÁGUA NO BRASIL: 
É POSSÍVEL ASSEGURAR UM
CRESCIMENTO SEM A DEFINIÇÃO
DE UM ARCABOUÇO
NORMATIVO E LEGAL?
Os critérios estabelecidos na Conferência das Nações Unidas, Eco 92, e 
a subsequente criação da Política Nacional de Recursos Hídricos (1997) 
mudam o conceito de gestão de recursos hídricos, atribuindo à água a 
conotação de recurso finito com valor econômico (mercadoria), estimulan-
do seu uso parcimonioso, cobrando os usos dos recursos hídricos sujeitos 
à outorga e valorizando os conceitos de conservação e reúso de água.

Maria Claudia Martins Ribeiro
MTB 255/65 SP

A prática do reúso da água vem crescendo consi-
deravelmente nas últimas décadas em todo o 
mundo, impulsionada pela escassez e piora na 

qualidade da água e pelo aumento do custo dos serviços de 
tratamento e distribuição da água.

Deixou de ser apenas uma fonte alternativa de água 
ambientalmente correta para se transformar num negócio 
lucrativo e pronto para ser aproveitado dentro do mercado 
de abastecimento: tem demanda crescente, suprimento 
garantido, baixo custo e tecnologia confiável.

No Brasil, este crescimento é ainda muito pequeno 
em relação a seu potencial. Diversas companhias de 
saneamento fornecem água de reúso para fins não potáveis 
na área urbana; a indústria vem aplicando recursos 
financeiros significativos na implantação de programas de 
reúso de águas, obtendo redução de consumo de até 80%; a 
agricultura já começa a avaliar os benefícios do reúso.

Mas a universalização da prática do reúso de água no 
Brasil em todos os setores está longe de se concretizar. As 

“Não existe 
reúso seguro 

das águas sem 
tratamento 

adequado
dos esgotos”

Luiz Pereira de Brito 
Professor Titular do Departamento de 

Engenharia Civil da UFRN e do Programa de 
Pós-graduação em Engenharia

Sanitária e Ambiental da UFRN.
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justificativas para explicar esse baixo crescimento no Brasil 
variam da falta de normas e legislação até a abundância de 
recursos hídricos no país, passando pelo déficit de tratamento 
de esgoto. 

A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH) n.º 54, de 2005, é a única legislação específica sobre 
reúso não potável de água.

E estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a 
prática. Atualmente, o CNRH, está empenhado em criar novas 
resoluções específicas para cada uso - reúso agrícola, reúso 
industrial, reúso para fins urbanos não potáveis e reúso na 
aquicultura – e os correspondentes códigos de prática.

Essa atividade vem sendo feita tardia e demoradamente 
podendo levar muitos anos para que se tenha um arcabouço 
legal adequado, para dar suporte à prática de reúso de água 
no Brasil.

Luiz Pereira de Brito, professor Titular do Departamento de 
Engenharia Civil da UFRN e do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Sanitária e Ambiental da UFRN, acompanhou 
a proposta de regulamentação para o reúso de águas na 
Espanha que levou mais de 10 anos (de 1997 a 2007) para 
ser implantada.

“A ausência 
de legislação, 

normas ou 
orientadores 

e padrões 
reguladores 
como outro 

indicativo para o baixo 
crescimento da prática

de reúso no Brasil.”

Fernando Lourenço de 
Oliveira

Superintendente de Gestão e Desenvolvimento 
Operacional de Sistemas Regionais da Sabesp

“Ainda é muito 
cedo para se 
definir uma 

legislação de 
reúso de água

no Brasil”

Asher Kiperstok
Professor do Departamento de Engenharia 

Ambiental da Escola Politécnica da UFBA 
e uma das maiores autoridades em Tecnologias 

Limpas na Bahia e no Brasil 

E explica: “as dificuldades para se chegar a um consenso sobre 
as condições de reúso das águas ou uso planejado de esgoto 
tratado têm vários aspectos a considerar entre os quais o do 
risco sanitário: existem controvérsias entre pesquisadores 
sobre a qualidade que deve ter um efluente tratado para sua 
utilização posterior, se com risco nulo ou risco potencial 
zero (critério da Califórnia) ou com nível de risco aceitável 
(critério da Organização Mundial da Saúde). 

Como consequência dessas diferenças de critérios, quase 
todas as normas geram discussões tanto sobre os valores 
numéricos dos padrões de qualidade adotados, quanto sobre 
os parâmetros a considerar conforme o uso pretendido”.

Segundo Luiz Pereira de Brito, no Brasil, além da inexistência 
de regulamentação em nível federal, o enorme déficit de 
tratamento de esgoto no país e a falta de uma política que 
integre o uso planejado de esgoto tratado à gestão dos 
recursos hídricos, são os principais entraves para a prática 
do reúso no país. “Não existe reúso seguro das águas sem 
tratamento adequado dos esgotos”, conclui.

Fernando Lourenço de Oliveira, superintendente de Gestão 
e Desenvolvimento Operacional de Sistemas Regionais da 
Sabesp concorda.

“A empresa sabe que a utilização da água proveniente dos 
tratamentos de esgoto é uma fonte viável e uma das técnicas 
mais adequadas para atender toda a demanda.

Mas, apesar de o potencial ser bastante amplo, devido ao baixo 
índice de tratamentos de esgotos dos municípios do Brasil – 
cerca de 30% dos esgotos coletados – a aplicação de água de 
reúso em suas diversas possibilidades não são significativos. 
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Mesmo assim, a tecnologia para reúso não potável, 
principalmente para fins industriais tem sofrido um grande 
avanço nos últimos anos com custos de implantação e 
operação em tendência de queda.”.

Além da ausência de estações de tratamento na maioria 
dos municípios brasileiros, Fernando de Oliveira também 
responsabiliza a ausência de legislação, normas ou 
orientadores e padrões reguladores como outro indicativo 
para o baixo crescimento da prática de reúso no Brasil. 

“Existe uma proposta de resolução junto ao ministério de 
Meio Ambiente – Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia 
do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, desde 2006, 
mas sem resultados efetivos.”.

Asher Kiperstok, professor do Departamento de Engenharia 
Ambiental da Escola Politécnica da UFBA e uma das 
maiores autoridades em Tecnologias Limpas na Bahia e no 
Brasil, acredita ser ainda muito cedo para se definir uma 
legislação de reúso de água no Brasil porque esse assunto 
precisa ainda de muita discussão antes de normatizar o uso 
dentro da nossa realidade.

”Dependendo de quem for elaborar a lei, há o risco de 
as normas inviabilizarem o reúso porque, quando não 
conhecemos o assunto em profundidade, tendemos a 
colocar níveis de segurança muito grandes, fazendo normas 
mais rigorosas que o próprio bom senso indica, trabalhando 
com o risco potencial zero em vez de considerar o risco 
real. Não existe o risco zero. Existem riscos aceitáveis”.

“Norma é aquilo
que é normal,

o que é possível
e este conceito não

existe aqui
no Brasil”. 

Ivanildo Hespanhol
Professor titular da Universidade de São Paulo e 
diretor do Centro Internacional de Referência em 

Reúso de Água (CIRRA);
membro do Grupo Científico da

Organização Mundial da Saúde (OMS)
 

Para Asher Kiperstok, o ideal seria que os comitês 
normatizadores tivessem uma participação mais ativa de 
pesquisadores de universidades. Segundo ele, além da 
necessidade de mais discussão sobre o assunto, a falta de 
investimentos em práticas de reúso de água também se dá 
pelo fato de o setor de saneamento, no Brasil, ainda usar a 
água de maneira ineficiente sob o argumento da sua função 
social e sanitária.

“As empresas de saneamento não se sentem pressionadas 
a fazer o uso racional da água, em parte, pela abundância 
de recursos hídricos no país, mas principalmente porque 
as perdas e o desperdício são subsidiados pelos modelos 
tarifários vigentes”.

Ivanildo Hespanhol, professor titular da Universidade de 
São Paulo e diretor do Centro Internacional de Referência 
em Reúso de Água (CIRRA) concorda sobre o perigo de se 
trabalhar com o risco zero na normatização:

“É o tal de princípio precaucionário: - como eu não quero me 
aprofundar bem no tema, eu falo que não. Assim fico seguro e 
ninguém cria problema para mim“.

Segundo ele, no Brasil, os órgãos controladores ainda não 
veem as normas como um instrumento de gestão e acabam 
implementando uma legislação conservativa, extremamente 
restritiva e não adaptada às condições técnicas, econômicas 
e culturais de onde ela será aplicada. “O Brasil é o país das 
normas anormais. A pessoa ouve falar de algum parâmetro lá 
na Suécia, pega esse número e coloca na norma. Não adianta 

“É a sociedade 
e principalmente 

os setores 
 organizados 
que têm de 
dizer o quê 

e quando 
normalizar”.

Plínio Tomaz
Engenheiro, consultor e professor da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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“O SindusConSP
é a favor do

desenvolvimento 
de legislações a 
partir de práticas 

consolidadas”

Lilian Sarrouf
Coordenadora técnica do Comitê de Meio 

Ambiente do SindusConSP

definir um número que é o ideal, mas não o real. Essa é a 
grande tragédia!

Nossas normas acabam não sendo aplicáveis porque não são 
realistas. E uma norma não realista e nada são a mesma coisa. 
Ela passa a existir só no papel”. 

Como membro do Grupo Científico da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Ivanildo Hespanhol explica que a função da 
norma é regulamentar sem eliminar os benefícios; é promover 
e não inibir a prática.

Segundo ele, pelo fato da OMS ter uma visibilidade 
muito grande, muitos acabam achando que aquilo que ela 
preconiza é lei.

Mas, a OMS não tem competência para indicar normas aos 
países. Ela sugere diretrizes para cada país usar dentro das 
suas condições técnicas, econômicas, sociais, culturais.

Ivanildo Hespanhol alerta também para o erro de se considerar 
a norma como um dado estanque, definitivo, imutável. Ela não 
possui um valor absoluto e varia em função do desenvolvimento 
científico e tecnológico, de condições econômicas e de valores 
culturais da sociedade. 

“A condição cultural de um país ou de uma região está sempre 
influenciando e mudando uma norma. Como instrumento 
de gestão toda norma precisa ser periodicamente revisada e 
adaptada para a realidade. Norma é aquilo que é normal, o que 
é possível e este conceito não existe aqui no Brasil”. 

Para Ivanildo Hespanhol dois fatores inibem a prática 
de reúso macro no Brasil. O primeiro deles é a falta de 
vontade política na forma de estímulo ao desenvolvimento 
de tecnologias, na criação de programas de pesquisas, na 
introdução de linhas de créditos específicos e subsídios 
para a prática, através da redução dos valores da cobrança 
pelo uso da água para entidades e empresas que invistam na 
conservação e reúso de água.

O segundo fator é a falta de um arcabouço legal que defina 
as modalidades de reúso permitidas, estabeleça os padrões de 
qualidade da água de reúso para cada uma delas e respectivos 
códigos de prática e defina os critérios para licenciamento, os 
mecanismos de controle e sistema de informações.

De uma maneira geral, o desenvolvimento de normas implica 
na atuação voluntária de todos os interessados e no consenso, 
porque devem ser levadas em conta a visão e a participação 
de todos os envolvidos, ou seja, produtores, consumidores, 
indústria, comércio, laboratórios, universidades, governo, 
institutos de pesquisa etc.

Devem refletir práticas consolidadas em uma determinada 
sociedade. Quando envolvem riscos de saúde pública, como 
no caso do reúso de água, a produção de normas é um 
exercício de longo prazo que pede o envolvimento de uma 
ampla e integrada equipe de cientistas para levantar dados e 
desenvolver critérios científicos que levem à regulamentações 
realistas e à proteção dos grupos de risco envolvidos. 

Plínio Tomaz, engenheiro, consultor e professor da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama a atenção 
para o fato de que é a sociedade e principalmente os setores 
organizados que têm de dizer o quê e quando normalizar. 

“Interessante notar que todos ficam aguardando que a ABNT 
faça um norma técnica sobre reúso. Mas se esquecem de que 
somos nós quem faz a norma. Até o momento não existe 
nenhum projeto de norma sobre reúso apresentado à ABNT. 

Tenho solicitado aos especialistas que apresentem uma minuta 
de projeto para a ABNT e, caso aprovado, se componha uma 
Comissão aberta a todos os interessados”.

Plínio Tomaz acredita que mesmo com o imenso avanço 
tecnológico na área de reúso de água, a falta de legislação e de 
normas técnicas específicas na ABNT acaba gerando muitas 
controvérsias e dificultando o incremento desta prática no 
Brasil.

Lilian Sarrouf, coordenadora técnica do Comitê de Meio 
Ambiente do SindusConSP, defende a discussão de normas 
no âmbito da ABTN para garantir que elas sejam adaptadas 
à realidade brasileira. “Não dá para simplesmente “traduzir” 
normas. A prática provou que quando isto ocorreu, a norma 
teve que ser refeita.
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O SindusConSP é a favor do desenvolvimento de legislações 
a partir de práticas consolidadas. Participamos de diversos 
fóruns que discutem legislações e normas e percebemos que 
a partir do momento em que as partes envolvidas entram 
num consenso, a implantação do regulamento é natural”. 

Lilian Sarrouf também lamenta a falta de legislação e de 
normas técnicas que definam diretrizes para os projetos e 
padrões de tratamento da água para os diversos usos e tipos 
de edificações.

Segundo ela, as poucas normas existentes ainda não 
sustentam investimentos em reúso de água para edifícios 
residenciais, porque é preciso ter todo o processo sobre 
controle para não haver contaminações e riscos para a 
saúde pública.

“Existem iniciativas de aprovação de legislação sobre o 
tema, mas em sua grande maioria não há avanço porque 
falta regulamentação técnica com normas que tratem tanto 
da questão tecnológica quanto da saúde pública”.

A falta de normas, porém, não tem impedido iniciativas 
da indústria, setor onde a prática de reúso de água mais 
cresce no país. Dentre as empresas de grande porte, 65% já 
adotam práticas de reúso de água e 53% adotam sistemas de 
reúso de seus efluentes tratados (reúso interno). 

Nelson Pereira dos Reis, diretor titular de Meio Ambiente 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), explica que investir em reúso de água implica em 
significativos benefícios ambientais, sociais e econômicos 
para a indústria.

Para o setor industrial, o reúso assume importância 
estratégica no contexto da adoção de práticas de produção 
mais limpa, onde é preciso produzir mais e da melhor 
forma, para aumentar sua competitividade, ou seja, 
aumentar os índices de produtividade e reduzir o consumo 
de insumos básicos, como água, energia, matéria prima e, 
consequentemente, reduzir os custos de produção. 

A regulamentação do reúso para a indústria é a próxima 
na agenda do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), mas não chega a preocupar os empresários.

“As práticas de reúso de água e efluentes no âmbito interno 
das empresas não necessitam de maiores regulamentos, 
considerando especialmente a preocupação do setor com 
a qualidade dos seus produtos e a legislação de saúde e 
segurança do trabalhador”, explica Nelson Pereira dos Reis.

O projeto Aquapolo é um bom exemplo de como a 
indústria vem investindo sem medo na prática de reúso de 
água. Formado por uma sociedade entre a Foz do Brasil 
e a Sabesp para atender a demanda das empresas do Polo 

Petroquímico em resolver a necessidade de buscar fontes de 
recursos hídricos sustentáveis para garantir sua produção, o 
empreendimento envolve investimentos de quase R$ 400 
milhões e prevê a construção de uma Estação de Tratamento 
Terciário em uma área de 15 mil m2 dentro da Estação de 
Tratamento de Esgoto ABC, da Sabesp.

Para levar a água de reúso gerada para o Polo Petroquímico, 
está sendo construída uma adutora com 17 km de extensão. 
Além de fornecer uma água de melhor qualidade, o Aquapolo 
possibilitará que o Polo Petroquímico deixe de captar este 
recurso de suas fontes atuais, economizando mensalmente um 
volume de mais de um bilhão de litros de água.

A capacidade de produção de água de reúso do Aquapolo 
é estimada em 1.000 l/s, sendo que o Polo Petroquímico 
absorverá 65% desse volume. Os 350 l/s excedentes poderão 
ser vendidos para outras indústrias e municípios da região.

“Se 100% de sua produção for consumida, o Aquapolo 
permitirá que o Governo do Estado aumente a oferta de água 
tratada para a Região Metropolitana de São Paulo, o que dará 
para abastecer continuamente uma população de 500 mil 
habitantes”, explica Marcos Asseburg – diretor da Aquapolo 
Ambiental. 

Falta de vontade política. Déficit no tratamento de esgoto. 
Ausência de normas reguladoras. Falta de atuação voluntária 
e de consenso entre os interessados. Necessidade de 
investimentos em tecnologia.

Falta de diálogo entre a universidade e o setor produtivo. Não 
importa a justificativa para explicar o baixo crescimento da 
prática de reúso no Brasil.

Se há um consenso no meio científico de que a legislação 
ambiental brasileira existente, em geral, é considerada 
avançada e adequada, está na hora de o uso de esgoto tratado 
ganhar uma legislação específica em âmbito nacional.

Uma legislação que institucionalize, regulamente e promova 
o reúso de água no Brasil, fazendo com que a prática se 
desenvolva de acordo com princípios técnicos adequados, 
seja economicamente viável, socialmente aceita, e segura, em 
termos de preservação ambiental e de proteção dos grupos de 
riscos envolvidos.

Uma legislação adaptada às realidades nacionais e regionais e 
fruto de muita discussão e consenso entre as partes envolvidas.
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LEGISLAÇÃO

• 1971 - Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece efetivamente a importância dos
aspectos de saúde relacionados com a reutilização de águas residuárias em irrigação.

•	1988 - Constituição Federal Brasileira institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

• Lei	n.º	9.433/97, trazendo a consciência de que os recursos hídricos têm fim, e encontram-se em 
escassez.

•	Lei	7663	de	30/12/1991, que regulamenta o artigo	205 da Constituição do Estado de São Paulo de 
1989, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos de domínio do Estado. Marco inicial da legislação para a gestão das águas.

• Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO	92	(Rio	de	Ja-
neiro,	junho	de	1992), estabeleceu dois critérios básicos para a gestão de recursos hídricos no sé-
culo 21 ao considerar a água como “um recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da 
vida, do desenvolvimento e do meio ambiente”; e dar um valor econômico para todos os seus usos.

•	A	Lei	Nº	9433,	de	08	de	janeiro	de	1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
cria e define a estrutura jurídico-administrativo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, contém vários dispositivos relativos ao reúso como alternativa importante para a raciona-
lização do uso da água e conservação deste recurso. Estabelece a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos sujeitos à outorga.

•	Lei	n.º	9984	(julho	de	2000) que cria a Agência Nacional de Águas, a ANA.

• A	Resolução	CONAMA	357,	de	17	de	março	de	2005, que dispõe sobre a classificação dos cor-
pos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, estabelece também as condições e 
padrões de lançamentos de efluentes e define padrões de qualidade da água a serem observados de 
acordo com os usos preponderantes dos cursos d´água.

• Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH	Nº	54,	de	28	de	novembro	de	
2005,	que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não 
potável de água, remete para regulamentação complementar pelos órgãos competentes as diretrizes, 
critérios e parâmetros específicos para as modalidades de reúso definidas nesta resolução. 

• Atualmente, o CNRH, está empenhado em criar novas resoluções associadas ao reúso agrícola, 
reúso industrial, reúso para fins urbanos não potáveis e reúso na aquicultura. 
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Resolução CONAMA nº359 de 2005 sobre o teor de Fósforo
em detergentes em pó. Essa ação tem se mostrado

efetiva para a redução da Eutrofização?

Nelson Menegon Jr.
Engº Químico, Gerente de divisão de qualidade das águas  
e do solo da CETESB

José Eduardo Bevilacqua
Bacharel em Química pela Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
USP (1982), Mestrado em Ciências (Química Analítica) pela 
Universidade de São Paulo (1992) e Doutorado em Ciências 
(Química Analítica) pela Universidade de São Paulo (1996). 

O fósforo consiste em nutriente essencial para a 
manutenção da produtividade biológica das estações de 
tratamento de esgotos, bem como dos corpos d'água. 
No entanto, em concentrações elevadas pode acarretar 
prejuízos para o corpo hídrico, como o crescimento 
acelerado de algas tóxicas, denominadas cianobactérias, 
ou de plantas aquáticas, inviabilizando o múltiplo uso do 
recurso hídrico.

Em 2010, o fósforo total foi 
uma das principais substâncias 
poluidoras dos corpos hídricos 
no Estado de São Paulo: 52% 
dos pontos de amostragem 
da rede de monitoramento 
da CETESB apresentaram 
concentrações desta variável 
superiores aos padrões de 
qualidade estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 357/05 
(BRASIL, 2005a).

As principais fontes de fósfo- 
ro total, que aportam para 
os corpos hídricos, são os 
lançamentos de esgotos  
domésticos, além da carga difusa de áreas agrícolas. 
Para Mota e Von Sperling (2009), a concentração típica 
de fósforo total nos esgotos situa-se na faixa de 4 a 12 
mgP.L-1, a partir de uma contribuição per capita de 0,7 a 
2 g.pessoa-1.dia-1.

O uso de tripolifosfato de sódio (STPP) nos detergentes 
é considerado uma importante contribuição de fósforo 
nos esgotos sanitários. Um exemplo histórico desta 
contribuição foi o caso do Lago Eire, na região dos 
Grandes Lagos, onde houve uma alteração da quantidade 
de fósforo que aportava ao lago de 4 ton.ano-1 em 1935 
para 20 ton.ano-1 em 1966, indicando que o advento dos 
detergentes sintéticos representou um aporte significativo 
de fósforo para os corpos hídricos, além da dieta  humana.

De acordo com Shannon (1975), o comportamento diuturno 
das concentrações de fósforo registradas no esgoto bruto das 
estações de tratamento do Canadá na primeira metade da 
década de 70 indicaram uma redução de 5,2 para 2,3 gP.dia-1 
após a reformulação do detergente.

No início da década de 60, a formação de espuma em corpos 
d’água levantou a discussão da participação dos detergentes 
nos processos de poluição das águas. Além da problemática 
da biodegradabilidade do surfactante presente no produto, 
também se levantou os impactos ocasionados pela adição do 
builder STPP, que intensificava a degradação da água devido à 
eutrofização. Destaca-se que a ação do surfactante é melhorada 
pela adição do STPP, promovendo a redução da dureza por 
meio de reações de precipitação ou sequestro dos íons de 
cálcio e magnésio e evitando a redeposição de sais insolúveis 
nas fibras do tecido, além de reprimir a atuação de íons que 
poderiam afetar a estabilidade das emulsões. Portanto a adição 

do STPP no detergente mantém 
sua eficiência próxima de 100%, 
notadamente nas águas duras 
(dureza acima de 200 mg.L-1).

Tanto os EUA quanto o Canadá 
são exemplos de países em 
que a dureza da água é elevada 
e, portanto, é expressiva a 
porcentagem de STPP na 
formulação dos detergentes. 
No entanto, no caso do Brasil, 
onde as águas são mais moles, 
as porcentagens de STPP são 
menores do que as porcentagens 
utilizadas nos países da 
América do Norte ou da Europa 
(HAUTHAL, 2005).

No Brasil, existem várias regiões metropolitanas, onde 
os corpos hídricos estão inseridos em bacias com elevado 
índice de ocupação antrópica e carência de saneamento. 
São exemplos: os Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, no 
Estado de São Paulo; o Rio Iguaçu, no Estado do Paraná; 
os Rios Ipojuca e Capibaribe, no Estado de Pernambuco; 
os Rios dos Sinos e Gravataí, no Estado do Rio Grande do 
Sul e os Rios das Velhas e Doce no Estado de Minas Gerais. 
Desta forma, a Resolução CONAMA 359/05 (BRASIL, 
2005b) representou um avanço na questão do controle 
preventivo da poluição, uma vez que objetivou avaliar 
eventuais impactos nos corpos d’água do uso de fósforo 
em detergentes em pó e, caso existissem, tomar as devidas 
medidas de redução deste impacto.
  

Embora	a	aplicação	da

Resolução	tenha	representado

uma	redução	no	aporte	de	fósforo

de	3.160	toneladas	por	ano

para	os	corpos	hídricos,

os	dados	do	monitoramento

não	permitiram	observar

uma	correspondente	melhora

no	grau	de	eutrofização

dos	mananciais.	
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Foi uma proposta conjunta entre os setores Ambiental e 
Produtivo, cujas medidas foram tomadas sempre em comum 
acordo, de forma a levar em conta as limitações técnicas do 
setor Produtivo sem deixar de obter um ganho ambiental.

Uma característica importante da Resolução foi sua 
flexibilidade, estabelecendo para cada grupo fabricante 
importador um prazo de 36 meses para a adequação dos limites 
fixados pela Resolução. Foram fixadas metas intermediárias, 
partindo de uma média ponderada máxima de Fósforo de 
3,91% e chegando ao final do prazo em 3,16%. Em 2009, 
os dados cadastrados nos serviços on line do IBAMA (2009) 
mostravam que a redução atingiu 1,63%, demonstrando 
que as metas progressivas de redução de fósforo vêm sendo 
assumidas pelo Setor Produtivo com ganhos ambientais. 
Os resultados da Resolução CONAMA 359/05 (BRASIL, 
2005b) foram extremamente positivos, uma vez as exigências 
estabelecidas foram atendidas pelo setor produtivo de 
detergente em pó, de uso doméstico, conforme constatado 
pelo cadastro de autodeclaração do IBAMA. Tais medidas 
podem ser interpretadas como de extrema valia sob o ponto 
de vista ambiental, particularmente em decorrência da 
dificuldade em estabelecer o controle desta fonte somente 
pelo tratamento dos esgotos domésticos. 

Constatou-se certa dificuldade de se avaliar o ganho 
ambiental a partir das concentrações de fósforo total medidas 
nas redes de monitoramento estaduais, visto que existem 
outras variáveis tais como crescimento vegetativo, nível de 
tratamento de esgotos, pluviometria, e a alteração do perfil 
de consumo quantitativo e qualitativo (diversos produtos com 
teores distintos de fósforo), decorrente das alterações no nível 
sócio-econômico da população e na conjuntura econômica do 
país, que também interferem no comportamento do fósforo 
no corpo hídrico. Esta mesma dificuldade foi constatada no 
trabalho de revisão realizado nos Estados Unidos pelo United 
States Geological Survey (LITKE, 1999).

Embora a aplicação da Resolução tenha representado uma 
redução no aporte de fósforo de 3.160 toneladas por ano 
para os corpos hídricos, os dados do monitoramento não 
permitiram observar uma correspondente melhora no grau de 
eutrofização dos mananciais. 

O tratamento dos esgotos domésticos a nível terciário, nos 
países desenvolvidos, é uma realidade, permitindo uma 
redução dos nutrientes no efluente tratado. No entanto, existe 
um custo expressivo nesta remoção. Desta forma, nos países 
emergentes como o Brasil, onde o déficit de tratamento 
ainda é expressivo, as medidas preventivas, que reduzem a 
quantidade de fósforo na fonte são benéficas, pois irão de 
certa forma melhorar a situação presente de qualidade d’água 
e, no futuro, reduzir o uso de produtos químicos para a 
eliminação do fósforo presente no esgoto doméstico. 

Essa Resolução mostrou que a integração dos diversos 
setores da sociedade foi benéfica para a melhoria ambiental. 
Da mesma forma, o saneamento deverá seguir suas metas no 

sentido de preservar os recursos hídricos no Brasil, para que 
no futuro continuemos sendo uma potência hídrica. Além de 
proteger a comunidade aquática presente nos rios e lagos, 
estaremos garantindo a sustentabilidade das futuras gerações. 
Salienta-se que os desafios não param, pois equacionado o 
problema das fontes pontuais, restarão as fontes difusas, 
que também contribuem pela ocorrência da eutrofização das 
águas do país. 
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órgãos ambientais estaduais e federais, iniciativa privada e 
consultores nacionais e internacionais.
 
A posição do setor das indústrias de produtos de limpeza – 
representada pela Associação Brasileira das Indústrias de 
Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA) -  é que o fósforo 
oriundo dos detergentes em pó, não é a principal fonte deste 
elemento para os corpos d’água. Desta forma, entende-se 
que a redução de fósforo na formulação dos detergentes, 
apesar de ser uma medida positiva, não pode ser considerada 
efetiva, sendo uma medida isolada, assim como ocorreu em 
outros países, especialmente da Europa.

Existe um erro na tentativa de 
relacionar diretamente a redução 
de concentração de fósforo com 
a melhoria na qualidade de água 
(em relação à eutrofização). É 
muito importante não confundir 
mudanças na concentração 
de compostos químicos com 
mudanças na qualidade da 
água. Em muitas situações, 
pode haver grandes mudanças 
na concentração de composto 
químico, sem que haja nenhuma 
melhoria na qualidade da água 
(Lee & Lee, 1995).

Existem muitos exemplos de 
lagos que se recuperaram após 

a redução de descargas de fósforo no corpo hídrico ou em 
seus tributários. Por outro lado, também há muitos exemplos 
em que não se verificaram efeitos significativos após o 
tratamento avançado das águas devido à não redução das 
fontes difusas de poluição. A consideração de todas as fontes 
de nutriente e matéria orgânica contribuintes ao ecossistema 
torna-se, portanto, pré-requisito para a adequada resolução 
dos problemas de poluição (UNEP – IETC, 2001).

Maki et al. (1984) concluíram que o banimento de fósforo 
dos detergentes em vários Estados dos EUA não produziram 
melhorias mensuráveis na qualidade das águas. A razão para 
isso, é que o controle de fosfato, alcançado com o banimento 
de fósforo dos detergentes foi insuficiente para produzir a 
melhoria esperada em relação a eutrofização das águas.

A Resolução Conama 359, de 25 de abril de 2005, 
dispõe sobre a regulamentação do teor de fósforo em 
detergentes em pó para uso em todo o território nacional. 

Um dos principais motivos da formação do Grupo de 
Trabalho que discutiu e elaborou a proposta desta 
Resolução foi a eutrofização dos corpos d’água.

A eutrofização dos 
ecossistemas aquáticos é um 
fenômeno mundial -  resulta- 
do do enriquecimento das águas 
com nutrientes, principalmente 
nitrogênio e fósforo, que são 
despejados de forma dissol-
vida ou particulada nos corpos 
d’água e transformados em 
partículas orgânicas pelo 
metabolismo das plantas. 
O reconhecimento da relação 
entre o aumento da carga de 
fósforo nos corpos d’água e 
o subseqüente aumento da 
eutrofização tornou-se uma 
preocupação pública durante 
os anos 70 e 80. Isso levou 
vários países como os EUA, Canadá, Japão e alguns 
países da Europa a redução das cargas de fósforo 
particularmente de fontes pontuais urbanas e industriais. 
Uma das medidas tomadas nos diversos países com base 
nas informações existentes até então foi a redução ou o 
banimento do fósforo oriundo dos detergentes em pó, 
por meio de leis e acordos voluntários. 

No Brasil, o enfoque de redução de cargas de fósforo 
por meio da redução do fósforo do detergente teve início 
em 2003 em âmbito federal, fruto de uma solicitação da 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 
ligada à Secretaria do Meio Ambiente do governo 
paulista. Houve a criação de um grupo de trabalho no 
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 
com a participação de representantes de Universidades e 
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Por outro lado, muitos países obtiveram sucesso em reduzir 
a eutrofização através de medidas de implementação de 
redução de cargas de fósforo. Alguns exemplos notáveis 
são o Lago Geneva na Suíça, Lago Erie nos Estados Unidos 
e Lago Endine na Itália. No entanto, em todos esses casos 
foi necessária uma redução de cerca de 70 – 90% da carga 
total de fósforo para que ocorresse uma redução significativa 
na eutrofização e uma melhoria no estado trófico (Glennie, 
et al. 2002). Ou seja, é necessária a adoção de uma série 
de medidas, que integradas poderão resultar na redução da 
eutrofização.  

Retomando o estado da arte deste assunto no Brasil e a 
Resolução Conama 359/05, foi estabelecido em seu artigo 
7º, parágrafo 2º: com a publicação desta resolução, será 
criado um grupo de trabalho, que definirá no prazo máximo 
de seis meses uma rede básica de monitoramento de 
qualidade das águas destinadas a atender a finalidade desta 
Resolução, bem como os procedimentos para a divulgação 
das informações.

Desta forma, foi criado um Grupo de Trabalho de 
monitoramento, que tinha entre outros os seguintes objetivos:     
 
• Avaliar o atendimento do setor produtivo de detergentes 

em pó aos novos critérios legais de níveis de fósforo na 
formulação dos detergentes em pó.

• Apresentar, por meio dos dados de monitoramento, os re-
sultados decorrentes das medidas implantadas de redução 
das concentrações de fósforo nos corpos hídricos.

O grupo de monitoramento realizou uma revisão 
bibliográfica de dados nacionais e internacionais relativos ao 
tema, bem como definiu uma rede básica de monitoramento 
de qualidade das águas, na tentativa de quantificar os ganhos 
ambientais da redução de fósforo nos detergentes em pó.
Concluiu-se que a Resolução CONAMA 359/05 de fato 
representou um avanço na questão do controle preventivo da 
poluição dos corpos hídricos do País. 

Foi possível constatar, com base nos dados do cadastro do 
IBAMA que o setor produtivo de detergente em pó, de uso 
doméstico, atendeu as exigências estabelecidas na Resolução 
CONAMA 359/05, atingindo desta forma, uma redução das 
cargas de fósforo. 

Os dados da ABIQUIM, referente ao período de 2005 a 2008 
corroboraram os dados do IBAMA.

Os dados das redes de monitoramento avaliadas pelo grupo 
não permitiram isolar o fósforo proveniente dos detergentes 
em pó de suas demais fontes (dejetos humanos e carga 
difusa). Desta forma, não foi possível avaliar se houve ganho 
ambiental considerando a Resolução Conama 359/05. 

Isto era esperado, uma vez que existem diversas variáveis 
envolvidas, tais como: crescimento vegetativo, nível de 
tratamento de esgotos, pluviometria, alteração do perfil de 
consumo quantitativo e qualitativo (diversos produtos com 
teores distintos de fósforo), decorrente das alterações no nível 
sócio-econômico da população e na conjuntura econômica 
do país, que também interferem no comportamento do 
fósforo no corpo hídrico. 

Além destas variáveis, existem as fontes difusas de fósforo 
para os corpos d’água, que não podem ser desconsideradas. 

Esta mesma dificuldade, foi constatada em um estudo 
desenvolvido pelo US Geological Survey (USGS), em 1999. 

De qualquer forma, a Resolução Conama 359/05 foi um 
avanço para o país, tendo iniciado um processo de controle 
de fontes visando à melhoria da qualidade das águas 
eutrofizadas. No entanto, não é possível esperar que uma 
medida isolada possa resultar na melhoria da qualidade das 
águas. É fundamental que as outras fontes de fósforo para 
os corpos d’água sejam estudadas e que seja elaborado um 
programa de gerenciamento com o objetivo de avaliar as 
diferentes causas da eutrofização no país, para fundamentar 
o processo de tomada de decisão de forma que as medidas 
adotadas sejam efetivas.     
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RESUMO

Os processos convencionais utilizados nas estações de 
tratamento de água apresentam limitações na remoção de 
alguns compostos que causam cor, gosto e odor na água. Entre 
estes, encontram-se as formas reduzidas de ferro, manganês 
e enxofre. Nesta pesquisa foi avaliada a eficiência de um 
sistema de aeração e dessorção por ar na remoção destes 
contaminantes. Os ensaios foram realizados em uma estação 
piloto instalada junto a uma estação de tratamento de água da 
cidade de Porto Alegre. A piloto operou com razões ar:água 
de 8 e 12 m3m-3. Os resultados mostraram reduções de ferro, 
manganês e sulfeto de hidrogênio de, respectivamente, 33%, 
6-8% e 22-33%. 

ABSTRACT

Conventional processes used in water treatment plants present 
limitations in the removal of some compounds that cause 
color, taste and odor in drinking water. Among them are the 
reduced forms of iron, manganese and sulfur. This research 
investigated the effectiveness of aeration and air stripping 
in removal of those contaminants from water. Essays were 
performed in a pilot plant assembled within a water treatment 
plant that supplies part of the drinking water to the city of 
Porto Alegre. The pilot plant operated at air to water ratios of 
8 e 12 m3m-3.  Removals of iron, manganese, and sulfide in the 
essays were, respectively, 33%, 6-8%, and 22-33%. 

INTRODUÇÃO

Em muitas regiões do Brasil, a qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas tem se deteriorado devido às descargas não 
controladas de contaminantes presentes em fontes pontuais 
e difusas. A piora na qualidade da água dos mananciais 
de abastecimento tem aumentado as dificuldades para a 
potabilização da água pelos métodos convencionais utilizados 
nas estações de tratamento de águas. Segundo Hoehn e 
Mallevialle (1995), o tratamento constituído por coagulação, 
floculação, sedimentação, filtração e desinfecção com cloro 
não é efetivo na remoção de muitos compostos que causam 
gosto e odor na água. Ademais, várias estações de tratamento 
de água foram projetadas considerando uma qualidade da água 
diferente da atual, operando, assim, de maneira sobrecarregada 
(BENETTI, 2006). Algumas vezes, isto tem se refletido 
na distribuição de água com características indesejáveis de 
cor, gosto e odor, resultando em reclamações por parte dos 
consumidores e gerando desconfiança sobre a qualidade da 
água potável distribuída. Esta desconfiança tem se refletido 
no aumento substancial no consumo de água engarrafada, 
mesmo que esta tenha um custo muito superior ao custo da 
água proveniente da rede pública (ROYTE, 2008). 
A presença de cor, gosto e odor em águas de abastecimento 
pode ser devida a diversos contaminantes, entre os quais ferro, 
manganês e sulfeto de hidrogênio. Suas formas reduzidas são 
características de ambientes redutores como o hipolímnio de 
reservatórios e as águas subterrâneas. Estações de tratamento 
que captam água nestes locais freqüentemente encontram 
dificuldades com estes compostos. O problema é aumentado 
em alguns mananciais devido às variações sazonais da 
qualidade da água (KOHL e MEDLAR, 2006; LALEZARY 
et al., 1984). 
Ferro e manganês causam manchas em aparelhos sanitários, 
roupas e utensílios domésticos. Dependendo da concentração, 
o manganês produz uma cor característica que se assemelha 
a refrigerantes do tipo cola. O sulfeto de hidrogênio, por sua 
vez, produz um gosto característico de “ovo podre” (PRIANTI 
et al., 2005; WHO, 2006). Recente relatório da Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo aponta ferro 
e manganês como dois dos principais contaminantes que 
causam não conformidade das águas subterrâneas em relação 
a potabilidade (SÃO PAULO, 2009). 
Através da interface ar-água gases dissolvidos na água são 
transferidos para a fase gasosa e vice-versa, de acordo com o 

Palavras-chave:	Gosto, cor e odor; ferro; manganês; sulfeto de 
hidrogênio; aeração; dessorção por ar.

Key	words:	Taste, color and odor; iron; manganese; hydrogen 
sulfide; aeration; air-stripping.
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equilíbrio definido pela Lei de Henry. Desta maneira, oxigênio 
do ar é introduzido no líquido, podendo haver remoção das 
formas reduzidas de ferro, manganês e sulfeto de hidrogênio 
por oxidação. Além disto, gases que se encontram dissolvidos 
na água, como sulfeto de hidrogênio, são transferidos para o 
ar. As Equações 1 a 3, constituídas a partir das semi-reações de 
redução (SAWYER et al., 2003), mostram as reações globais 
de oxidação-redução das formas reduzidas de ferro, manganês 
e enxofre pelo oxigênio.

4Fe2+ + O
2(g)

 + 4H+  4Fe3+ + 2H
2
O                                     E°= + 0,46V                 (1)

 
2Mn2+ + O

2(g)
 + 2H

2
O  2MnO

2(s)
 + 4H+                  E°= +0,00V                  (2)

H
2
S

(g)
 + 2O

2(g)
  SO

4
2+ 2H+                                                                 E°= + 0,89V                 (3)

Estas reações são válidas para as condições padrões (25°C, 
1,0 atm) em que foram estabelecidos os potenciais. Observa-se 
que as reações de oxidação do ferro e do sulfeto de hidrogênio 
são favoráveis uma vez que apresentam potenciais elétricos 
positivos; já a reação do manganês encontra-se em equilíbrio 
(E°= 0,00 V) e só ocorrerá se as condições ambientais tornarem 
o potencial positivo.
As formas oxidadas de ferro e manganês [Fe(III) e Mn(IV)] 
são insolúveis na água, precipitando e sendo removidas por 
sedimentação e filtração. A oxidação torna-se mais difícil se 
ferro e manganês encontrarem-se complexados a compostos 
orgânicos presentes na água (DI BERNARDO e DANTAS, 
2005; MWH, 2005).  
A Equação 4 apresenta uma das formas de expressão da Lei de 
Henry (Nazaroff e Alvarez-Cohen, 2001).

              (4)
                
sendo: Ceq = concentração de equilíbrio da espécie na água 
(M); Pg = pressão parcial de equilíbrio da espécie na fase 
gasosa (atm); kH = constante da Lei de Henry (M atm-1).

A constante da Lei de Henry para o sulfeto de hidrogênio é 
0,115 M atm-1. São considerados voláteis os compostos que 
apresentam constantes de Henry menores que 10 M atm-1 

(Nazaroff e Alvarez-Cohen, 2001).
Considerando a importância do tema com respeito à 
aceitabilidade da água potável pela população, o objetivo desta 
pesquisa foi avaliar os processos de aeração e dessorção por 
ar para remoção de ferro e manganês reduzidos (solúveis) e 
sulfeto de hidrogênio de águas de abastecimento.  

METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados em uma planta piloto de sistema 
de dessorção por ar que se encontra instalada na ETA Lomba 
do Sabão, próximo do reservatório do mesmo nome, na cidade 
de Porto Alegre. Este reservatório apresenta um histórico no 
qual, em determinados períodos do ano, os teores de manganês 
e ferro tornam-se elevados. Morandi (1987) mediu valores 
mínimos, médios e máximos de ferro e manganês de 0,20; 1,35 
e 2,90 mg L-1 e 0,020; 0,063 e 0,150 mg L-1, respectivamente. 
Este reservatório também apresenta um histórico de florações 
de algas e cianobactérias devido à urbanização crescente em 
sua área de drenagem (PORTO ALEGRE, 1999; CYBIS et 
al., 2006). As alterações no ecossistema do reservatório têm 
ocasionado problemas de gosto e odor, tal como relatado 
em estudos realizados pelo Departamento Municipal de 
Água e Esgotos de Porto Alegre (TEIXEIRA et al., 1993; 
MAIZONAVE et al., 1999; MAIZONAVE et al., 2005).  
A água utilizada nos ensaios era recalcada do reservatório 
Lomba do Sabão até um tanque de 2500 L, passando por 
um pré-filtro de areia para remoção de sólidos e filtro tipo 
Y para retenção de partículas maiores que 100 µm. A partir 
do reservatório de 2500 L a água era bombeada até a coluna 
de dessorção. Esta foi construída em acrílico, possuindo 
altura total e diâmetro de 1,97 m e 0,22 m, respectivamente. 
O enchimento da torre foi feito com anéis de polietileno do 
tipo “Pall Rings” com diâmetro de 5/8”(1,59 cm). A altura de 
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Figura 1: Planta piloto da torre de dessorção por ar instalada na ETA Lomba do Sabão  (Zat, 2009)
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enchimento com anéis era de 1,20 m. O sistema foi operado 
em regime de contra-corrente, com o ar sendo injetado na base 
da coluna a partir de um compressor de ar, e a água em seu 
topo. As vazões de ar e água eram controladas por rotâmetros 
instalados nas respectivas linhas. A turbulência proporcionada 
pelos “Pall Rings” aumenta a área de interface ar-água, 
favorecendo as trocas gasosas. A Figura 1 ilustra a planta 
piloto de dessorção instalada. A Figura 2 mostra o fluxograma 
de operação da piloto.
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Figura 2: Fluxograma de operação da planta piloto
de dessorção por ar

Nos ensaios, a água natural da represa Lomba do Sabão 
era contaminada com soluções de ferro ferroso, manganês 
manganoso e sulfeto de hidrogênio, de modo a aumentar as 
concentrações afluentes à coluna de dessorção. A pressão de 
ar foi mantida em 200 kPa (1,97 atm), sendo usadas vazões 
de água de 4 e 6 L min-1, correspondentes a razões ar para 
água de 12 e 8 m3 m-3, respectivamente. Estas razões ar:água 
foram utilizadas por Zat (2009) em ensaios para remoção dos 
compostos 2-metilisoborneol e geosmina por dessorção. 
Foram realizados um total de 10 ensaios para cada razão 
ar:água, cada qual com duração de 4 horas e em dias diferentes. 
A temperatura média da água nos dias dos ensaios foi de 
24,6±,6°C. As amostras do afluente eram tomadas em torneira 
localizada na metade da altura do reservatório de 2500 L. As 
amostras do efluente da coluna de dessorção foram formadas 
por alíquotas tomadas após uma hora e quatro horas do início 
dos ensaios. Cada alíquota contribuía com 50% em volume da 
amostra final, considerando que a vazão permanecia constante ao 
longo dos ensaios. As alíquotas eram coletadas antes da entrada 
no reservatório que recebia o efluente. Antes de cada ensaio os 
reservatórios do afluente e efluente eram esvaziados e limpos 
com água. Os ensaios foram monitorados com análises de cor, 
turbidez, pH, oxigênio dissolvido, ferro, manganês e sulfeto de 
hidrogênio. Os métodos de análise e equipamentos utilizados 
encontram-se descritos na Tabela 1.

Tabela	1:	Métodos	e	equipamentos	utilizados	no	monitoramento	da	planta	piloto

Parâmetro Método 1 Equipamento

Cor verdadeira Método 2120-B. 
Comparação Visual 

Colorímetro Orbeco-Hellige 
Aqua Tester modelo 611-10, 
Orbeco Analytical Systems

Turbidez Método 2130-B.
Método Nefelométrico

Turbidímetro de bancada 
Hach modelo 2100N

pH Método 4500-H  B. 
Eletrométrico 

Sonda multiparâmetro Hach 
modelo H40d18 

Oxigênio dissolvido Método 4500-O B.
Eletrométrico

Sonda multiparâmetro Hach 
modelo H40d18

Ferro Método 3500-Fe B.
Fenantrolina 

Espectrofotômetro CARY 
UV-Vis Varian 1E, λ 510 nm

Manganês Método 3500-Mn B.
Persulfato

Espectrofotômetro CARY 
UV-Vis Varian 1E, λ 525 nm

Sulfeto de hidrogênio Método 8131 Hach Colorímetro DR/890 Hach

 1 Todos os métodos referem-se ao Standard Methods (AWWA et al., 2005), exceto o Método 8131 Hach, que 
é equivalente ao Método 4500S2- do Standard Methods.

RESULTADOS

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios e desvios-
padrão das características medidas no afluente e efluente do 
sistema de dessorção, para as razões ar:água de 8 e 12 m3 m-3. 
A Figura 3 mostra as concentrações no afluente e efluente da 
coluna de dessorção de seis variáveis monitoradas. 

pH: Os valores de pH no efluente da coluna, para as duas razões 
ar:água testadas foram maiores que os valores no afluente. O 
acréscimo maior foi de 10% para razão ar:água de 8 m3m-3. 

Este aumento deveu-se, provavelmente, a perda de CO
2
 para a 

atmosfera pela aeração (BINNIE e KIMBER, 2009).

Oxigênio	dissolvido: As concentrações de OD no efluente da 
coluna elevaram-se em relação às concentrações no afluente. 
Os aumentos foram de 26% e 17%, respectivamente para 
8 e 12 m3 m-3. O aumento na concentração de OD no
líquido demonstra que a coluna proporcionou oxigenação 
da água por absorção através das interfaces ar-água 
criadas pelo movimento dos fluidos através dos anéis de 
polietileno da coluna.
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Cor	verdadeira	e	turbidez: As alterações nos valores de cor 
e turbidez foram míninas no afluente e efluente da coluna. 
Aeração e dessorção não são processos importantes para a 
redução destas características da água.

Ferro: As concentrações de Fe(II) no efluente da coluna de 
dessorção foram 33% menores que no afluente, para as duas 
razões ar:água usadas. 

Parâmetro Unidade Local Razão ar:água (m3 m-3) 
8 12

pH - Afluente 7,5 ± 0,2 7,7 ± 0,2
Efluente 8,2 ± 0,1 8,2 ± 0,4

Oxigênio Dissolvido mg L-1 Afluente 6,5 ± 0,6 7,1 ± 1,3
Efluente 8,2 ± 0,2 8,3 ± 0,7

Cor verdadeira uC Afluente 52 ± 5 42 ± 15
Efluente 51 ± 8 40 ± 15

Turbidez NTU Afluente 11,5 ± 1,7 8,8 ± 2,4
Efluente 11,4 ± 1,4 9,1 ± 2,6

Fe (II) mg L-1 Afluente 0,21 ± 0,05 0,18 ± 0,10
Efluente 0,14 ± 0,04 0,12 ± 0,04

Mn(II) mg L-1 Afluente 1,12 ± 0,25 1,45 ± 0,44
Efluente 1,03 ± 0,22 1,36 ± 0,48

H2S mg L-1 Afluente 0,018 ± 0,004 0,018 ± 0,008
Efluente 0,012 ± 0,004 0,014 ± 0,011

Tabela	2:	Valores	e	concentrações	de	parâmetros	do	afluente	e	efluente	
dos	ensaios	de	dessorção	por	ar	(média±DP)

Manganês: As reduções de Mn(II) na coluna de dessorção 
foram, respectivamente, 8% e 6% para as razões ar:água de 
8 e 12 m3 m-3.

Sulfeto	de	hidrogênio: As concentrações médias de sulfeto
no efluente da coluna foram 33% e 22% menores do que no 
afluente para as razões ar:água de 8 e 12 m3 m-3

A maior remoção do ferro em relação ao manganês é 
compatível com os potenciais das reações de oxidação-
redução representadas pelas Equações 1 e 2, respectivamente. 
Além disto, a cinética da oxidação do manganês pelo oxigênio 
é extremamente lenta para pHs inferiores a 9 (DIXON et al., 
2006; KOHL e MEDLAR, 2006). A taxa de oxidação do 
manganês é, também, bastante influenciada pela temperatura 
(KNOCKE et al., 1991), embora esta tenha se mantido com 
poucas variações nos períodos de realização dos ensaios.
 As baixas reduções atingidas para as formas reduzidas 
de ferro e enxofre foram, até certo ponto, inesperadas, uma vez 
que aeração é mencionada na literatura como técnica eficaz 
para tratamento destes compostos (WHO, 2004; MWH, 2005). 
A oxidação do ferro e manganês é afetada pela complexação 
destes metais com a matéria orgânica natural, como os ácidos 
húmicos. Dixon et al. (2006) reportam um estudo em que a 

complexação de Mn(II) a ácidos húmicos foi quantificada 
usando uma técnica com radiotraçadores. Mais de 90% do 
manganês com concentração 1,86 x 10-6 M foi complexado 
ao ácido. A faixa de pH de máxima complexação foi de 
5,5 – 6,5. Di Bernardo e Dantas (2005) mostram exemplos 
de seis tipos de águas em que as concentrações de ferro e 
manganês de amostras digeridas foram sempre superiores 
àquelas de amostras não digeridas, demonstrando haver 
formação de complexos com matéria orgânica. Dantas et al. 
(2011) realizaram experimentos cujos resultados mostraram 
complexação preferencial do ferro com moléculas de matéria 
orgânica dissolvida maiores que 5 kDa. Já manganês esteve 
presente principalmente em amostras filtradas na membrana 
de 5 kDa. A complexação do ferro e manganês na matéria 
orgânica natural não foi testada no presente trabalho.
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Figura 3: Valores e concentrações de parâmetros monitorados nos ensaios na coluna de dessorção
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A constante de Henry para sulfeto de hidrogênio (0,115 M 
atm-1) indicava que a aeração proporcionada pela coluna 
de dessorção teria um efeito maior do que o observado. As 
reduções medidas foram modestas, da ordem de 20% a 30%. 
É possível que razões ar:água diferentes das utilizadas neste 
trabalho possam apresentar eficiências superiores àquelas 
atingidas nestes ensaios, considerando a volatilidade do 
sulfeto.
As Figuras 4 a 6 apresentam os diagramas de caixas para as 
concentrações de ferro, manganês e sulfeto de hidrogênio, 

com indicações dos valores máximos, mínimos, quartis (25% 
e 75%) e mediana (50%). Em geral, os valores das medianas e 
médias foram próximos. Quando se consideram as dispersões 
das medidas de tendência central (médias e medianas), pode-
se considerar a possibilidade de que, em alguns casos, as 
concentrações de ferro, manganês e sulfeto no efluente tenham 
sido superiores às concentrações do afluente. Contudo, em 
nenhum dos ensaios realizados isto ocorreu. As concentrações 
no efluente foram sempre menores ou iguais às do afluente.

Figura 4: Variações nas concentrações de ferro no afluente e efluente da coluna de dessorção  por ar para as razões ar:água de 8 e 12 m3 m-3
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Figura 5: Variações nas concentrações de manganês no afluente e efluente da coluna de dessorção 
por ar para as razões ar:água de 8 e 12 m3 m-3

Figura 6: Variações nas concentrações de sulfeto de hidrogênio no afluente e efluente da coluna de dessorção  
por ar para as razões ar:água de 8 e 12 m3 m-3

artigos técnicos

CONCLUSÕES

Nos ensaios realizados foram observados aumentos nos valores 
de pH e concentrações de oxigênio dissolvido, compatíveis 
com os processos de dessorção do CO

2
 e absorção de O

2
. 

Os valores para cor e turbidez permanceram relativamente 
constantes, confirmando que aeração e dessorção pouco afetam 
estes parâmetros. As reduções de ferro, manganês e sulfeto 
foram relativamente baixas. Em particular, os resultados para 
ferro e sulfetos contradizem as indicações encontradas na 
literatura sobre a eficiência da aeração e dessorção na remoção 
daqueles contaminantes. A presença de matéria orgânica 

natural na água de abastecimento deve ter contribuído para 
a baixa redução de ferro e manganês, tendo em vista que 
reações de complexação tornam-os menos disponíveis para 
oxidação. Com relação a sulfetos, as razões ar:água utilizadas 
nos ensaios proporcionaram reduções menores do que as 
esperadas considerando a sua volatilidade.
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RESUMO

Considerando a complexidade das substâncias presentes nos 
efluentes líquidos verifica-se que, em muitos casos, o efluente 
apresenta toxicidade remanescente após o tratamento em 
sistemas convencionais. Neste sentido, este trabalho tem por 
objetivo propor a utilização de testes ecotoxicológicos como 
um parâmetro na estimativa do impacto do efluente de um 
frigorífico utilizando o microcrustáceo Daphnia magna como 
bioindicador de toxicidade. O efluente final, representado pela 
Lagoa de Decantação, apresentou uma CE(50) de 82,03%. 
A estimativa da possível ocorrência de efeitos tóxicos sobre o 
ecossistema aquático permite o uso de modelos matemáticos 
com base nas vazões críticas (Q

7,10 
e Q

95%
) do corpo receptor. 

Pelo modelo determinou-se a diluição mínima necessária do 
efluente (D.E.R) a fim de prevenir efeitos deletérios à biota 
aquática em 0,82%, valor não atendido para as situações 
estudadas (61,41% e 65,56%), condição que exige a redução 
da toxicidade do efluente. 

ABSTRACT

Considering the complexity of substances in liquid effluent it 
appears that in many cases, the effluent toxicity remains after 
treatment in conventional systems. This work aims to propose 
the use of ecotoxicological tests as a parameter to estimate the 
impact of effluent from a slaughterhouse refrigerator using 
Daphnia magna microcrustacean as bioindicator of toxicity. The 
final effluent, represented by the Decantation Lagoon, showed 
a CE(50) of 82.03%. The estimate of the possible toxic effects 
on aquatic ecosystem allows the use of mathematical models 
based on the critical flow rate (Q

7,10
 e Q

95%
) of watercourse. By 

the model was determined the minimum dilution needed of the 
effluent (D.E.R) to preventing deleterious effects on aquatic 

life in 0.82%, value is not satisfied for the situations studied 
(61.41% and 65.56% ), condition requiring the reduction of 
effluent toxicity.

  
Palavras-chave:	testes ecotoxicológicos; abatedouro frigorí-
fico; corpo receptor.

Key	words:			ecotoxicological   tests; slaughterhouse; watercourse.

INTRODUÇÃO

Via de regra quanto mais a humanidade desenvolve sua 
capacidade tecnológica, a fim de atender suas necessidades, 
mais emergem conflitos relativos ao uso de recursos e da 
disposição dos resíduos no ambiente. O modelo de civilização 
que há dois séculos vige, trouxe a industrialização como 
forma de produção e organização do trabalho, contribuindo 
com a disponibilidade de uma diversidade enorme de produtos 
químicos potencialmente tóxicos (Zagatto, 2006).
O fato é que essa disponibilidade tem se configurado na forma 
de fontes de poluição e, segundo Borrely (2001), o principal 
receptor dessa grande variedade e quantidade de poluentes 
são os ecossistemas aquáticos, mesmo que os poluentes sejam 
lançados no ar, no solo, ou diretamente nos corpos d'água. 
Além disso, é muito comum o lançamento direto de esgotos 
e efluentes industriais nos ambientes aquáticos, o que é 
preocupante, pois de acordo com CETESB (2008), os efluentes 
líquidos constituem-se no principal veículo de introdução de 
poluentes nos recursos hídricos.
As consequências da existência de diversas especificações 
e tipologias industriais são comprometedoras sob o ponto 
de vista de seu controle ambiental, principalmente, no 
ecossistema aquático.
Em função dessas dificuldades, os testes de toxicidade com 
organismos aquáticos tem sido utilizados em países altamente 
industrializados, tais como Canadá, França, Alemanha e 
Estados Unidos, em complementação ao controle de emissões. 
Isso vem ocorrendo, pois uma das vantagens desses testes é 
de sua abrangência a uma grande variedade de substâncias 
em um único ensaio, possibilitando a detecção dos efeitos de 
substâncias tóxicas novas que possam surgir no ecossistema 
aquático (Branco, 1989; Zagatto et al., 1988).
Em face disso, Bertoletti (2008) aponta que a presença de 
agentes químicos nos ecossistemas aquáticos representa 
sempre um risco aos seres vivos, não existindo, na prática, o 
que se possa chamar de risco zero, ou seja, 100% de segurança 
de que não ocorram efeitos tóxicos quando da exposição dos 
organismos aos agentes químicos. Nesse sentido, o risco que 
um agente químico impõe aos organismos aquáticos é avaliado 
por meio do julgamento científico da probabilidade de danos 
que suas concentrações ambientais, conhecidas ou estimadas, 
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podem causar. Assim, no processo de julgamento científico 
para avaliar o risco que um efluente impõe ao ambiente 
aquático são consideradas, inicialmente, sua toxicidade e a sua 
diluição no corpo de água.

Estimativa	do	Potencial	de	Impacto	
sobre	o	Corpo	Receptor

Na Resolução CONAMA 357/2005, em seu 1º parágrafo do 
artigo 34 diz que “o efluente não deverá causar ou possuir 
potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos 
no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente” (Brasil, 2005). 

No texto acima, segundo CETESB (2008), a frase “não deverá 
causar” significa que o órgão ambiental deve autuar o emissor 
com base na constatação direta de que o efluente causa 
efeitos tóxicos (agudos ou crônicos) no corpo receptor. Essa 
constatação se daria pela realização de ensaio ecotoxicológico 
com amostra coletada no corpo receptor à jusante do 
lançamento do efluente. No entanto, em termos práticos, 
essa constatação torna-se de difícil realização, visto que seria 
necessária uma amostragem das águas do corpo receptor no 
local onde há a mistura completa do efluente.
Para evitar a necessidade de amostragens no corpo d’água 
utiliza-se a frase “não deverá possuir potencial para causar”, 
uma vez que essa condição permite o uso de modelos 
matemáticos para avaliar a possível ocorrência de efeitos 
tóxicos (CETESB, 2008).
Diante disso, no estado do Paraná, por meio da Portaria IAP 
019/2006, ficou determinado a realização de um estudo com 
a finalidade de estimar os possíveis efeitos tóxicos sobre o 
corpo receptor, conforme segue:

O estabelecimento dos limites máximos no rio deve estar de acordo 
com uma relação que determine a concentração máxima do eflu-
ente no corpo receptor, de modo que a mesma não venha causar 
efeito tóxico crônico ou agudo nos termos da Resolução CONAMA 
nº 357/2005. (...) NÃO EXCEDENDO Fator de Toxicidade 8 (oito) 
(Paraná, 2006).

O Instituto Ambiental do Paraná, em sua Portaria 019/2006, 
não indica especificamente o método analítico para o estabe-
lecimento de critério para a concentração máxima permissível 
do efluente no corpo receptor. Por essa razão, toma-se como 
referência, a fim de se estimar o potencial de impacto do eflu-
ente, para efeitos desse trabalho, a Resolução SMA-03/2000 
do Estado de São Paulo, a qual está apoiada na bem-sucedida 
experiência norte-americana (USEPA), de controle de emissões 
líquidas com ênfase na qualidade das águas receptoras.
Basicamente, essa peça legal determina que para casos em que 
o resultado do ensaio ecotoxicológico agudo [CE(I)50;48h 
ou CE(50)] realizado no efluente apresentar um valor menor 
daquele definido pela relação matemática estabelecida na 
Resolução SMA-03/2000, o efluente é considerado possuidor 
de potencial para causar efeitos adversos aos organismos 
aquáticos. Para essa situação, pode ser providenciada a 
redução dos efeitos tóxicos do efluente (CETESB, 2008).
Essas considerações sobre os efeitos tóxicos que o lançamento 
de efluentes mesmo tratados provocam nos corpos hídricos 

receptores são demonstradas por Zagatto et al. (1988). Os 
autores utilizando dados de toxicidade para Daphnia similis 
e vazões do efluente e do respectivo corpo receptor, de 
modo similar ao preconizado pela Resolução SMA-03/2000, 
avaliaram o potencial de impacto de algumas indústrias na 
bacia do rio Piracicaba, no estado de São Paulo.
Martins et al. (2010) em suas investigações da toxicidade de 
efluentes de celulose branqueada de eucalipto utilizaram o 
cálculo da DER (diluição do efluente no corpo receptor) com 
o objetivo de observar a permanência ou não do efeito tóxico 
sobre a Ceriodaphnia dubia após o lançamento do efluente no 
corpo hídrico.
Outros relatos na literatura científica de avaliação da eficiência 
na redução de toxicidade em tratamentos convencionais de 
efluentes bem como seus potenciais impactos ecotoxicológicos 
sobre os corpos receptores podem ser encontrados (Nieto, 
2000; Bertoletti et al., 1989).
Desta forma, o presente estudo visa, em linhas gerais, avaliar 
a qualidade do efluente líquido de um abatedouro frigorífico e 
seus efeitos potenciais adversos sobre o corpo receptor, através 
de análises de toxicidade aguda utilizando o organismo-teste 
Daphnia magna. 
 

METODOLOGIA

Coleta	das	Amostras

O objeto de estudo é uma unidade de abatedouro frigorífico, 
situado na cidade de Medianeira, oeste do Estado do Paraná. 
Esse frigorífico é destinado ao abate de suínos e seu posterior 
processamento. O nome do frigorífico não será mencionado 
por motivo de cláusula contratual. 
O sistema de tratamento de águas residuárias empregado 
atualmente é composto por: peneira estática; decantador; 
lagoa anaeróbia 1; lagoa anaeróbia 2; lagoa aerada de mistura 
completa; lagoa de decantação e um flotador físico-químico. 
Este último somente é utilizado em eventuais situações em que 
o tratamento precedente não é capaz de enquadrar o efluente 
aos limites permissíveis determinados pela legislação, 
situação essa não encontrada no dia da coleta das amostras, 
desta forma o efluente da lagoa de decantação é considerado o 
efluente final, sendo lançado no corpo receptor, que responde 
pelo rio Alegria. A vazão média do efluente do frigorífico é de 
2.000 m3.dia-1.
Assim, para esse trabalho foram coletadas amostras únicas 
do efluente de cada etapa do sistema de tratamento de águas 
residuárias, totalizando 6 amostras, a saber:

• Efluente Bruto;
• Lagoa Anaeróbia 1;
• Lagoa Anaeróbia 2;
• Lagoa Aerada de Mistura Completa;
• Lagoa de Decantação (ponto de lançamento – efluente final);
• Flotador Físico-Químico (amostra coletada por tratamento 

em escala laboratorial).

O método aplicado para a realização da coleta consistiu na 
retirada de amostra simples. A coleta foi efetuada com um 
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recipiente de polipropileno. O frasco que conteve a amostra 
foi totalmente preenchido, a fim de minimizar a presença de ar. 

Ensaios	de	Toxicidade	Aguda

De acordo com a NBR 12713 (ABNT, 2004), na 
impossibilidade do início do ensaio em 12 horas, a amostra 
deve ser mantida em temperatura inferior a 10ºC, sem 
congelamento, desde que o ensaio seja iniciado em até 
48 horas. No caso deste trabalho a amostra não pôde ser 
analisada imediatamente, sendo a mesma preservada para as 
condições citadas anteriormente.
Os ensaios de toxicidade foram realizados no Laboratório 
de Ecotoxicologia da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC (Santa Cruz do Sul, RS). Os métodos da rotina dos 
ensaios ecotoxicológicos seguem a NBR 12713 (ABNT, 

2004) para Daphnia magna e os procedimentos descritos por 
Knie e Lopes (2004). 
Estes ensaios consistem em expor indivíduos jovens do 
microcrustáceo Daphnia magna a várias diluições do efluente 
por um período de 48 horas, onde o efeito tóxico agudo é 
determinado através da perda de movimento dos organismos.
Os organismos-teste foram cultivados em água reconstituída, 
composta por água destilada e deionizada e nutrientes, 
denominada por água de cultivo, cujo pH deve variar de 7,0 a 
8,0.
Para a realização dos testes de toxicidade, os neonatos 
com idade entre duas e 26 horas foram expostos a soluções 
contendo o efluente. A partir da amostra (efluente) é preparada 
uma série de diluições contendo água de diluição e a própria 
amostra. As amostras foram submetidas aos seguintes fatores 
de diluição, em duplicata: 1 (100%); 2 (50%); 4 (25%); 8 
(12,5%); 16 (6,25%); 32 (3,125%) e 64 (1,562%) (Figura 1).

Figura 1: Teste de Toxicidade e seus Fatores de Diluição. 
Fonte: Adaptado Brentano (2006).

Durante o teste, os organismos não foram alimentados nem 
ficaram expostos à luz. Após o tempo de prova se estabelece 
um número de indivíduos imóveis por concentração. O 
resultado do teste aponta a menor quantidade de diluição que 
causa efeito agudo sobre os organismos-teste.

Leitura	de	Resultados	dos	Ensaios

Após as 48 horas observou-se o número de indivíduos imóveis 
por concentração e a partir destes dados foi determinada a 
CE(50) (concentração que causa efeito tóxico a 50% dos 
organismos). Importante ressaltar que são considerados 
imóveis, além dos organismos aparentemente mortos, aqueles 
incapazes de nadar na coluna d’água até 15 segundos após leve 
agitação do recipiente e os que estão flutuando na superfície, 
ainda que apresentem movimento.
Para a determinação da CE(50) foi utilizado um método 
estatístico computacional denominado Trimed Spearman-Karber 
for Calculation of EC50 and LC values in bioassays, programa 
disponível no Laboratório de Ecotoxicologia da UNISC.
Os critérios de validade nos ensaios agudos com D. magna são 
basicamente os seguintes:

• a concentração de oxigênio dissolvido nas diluições-teste, 
ao final do ensaio, deve ser maior ou igual a 2 mg.L-1;

• a porcentagem de organismos imóveis no controle não 
deve exceder 10 %;

• o valor do pH deve estar dentro da faixa estabelecida pela 
norma adotada.

Nos ensaios devem ser usados somente os indivíduos 
provenientes de lotes cuja sensibilidade esteja dentro da 
faixa estabelecida para determinada substância de referência 
(dicromato de potássio).
O teste de sensibilidade dos cultivos de Daphnia magna do 
Laboratório de Ecotoxicologia da UNISC é realizado desde 
o ano de 2005, utilizando como substância de referência o 
dicromato de potássio (K

2
Cr

2
O

7
) numa concentração de 

10 mg.L-1. A CE(I)50 24h (Concentração Efetiva Inicial 
Mediana – concentração da amostra do início do ensaio 
que causa efeito agudo a 50% dos organismos-teste em 24h 
nas condições de ensaio) média dos testes de sensibilidade 
ao dicromato de potássio estabeleceu-se em 0,625 ± 0,10, 
validando assim, as condições de realização dos testes, sendo 
a faixa mínima aceitável de 0,441 e máxima de 0,810.
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Estimativa	do	Potencial	de	Impacto

Para o estabelecimento da estimativa do potencial de 
impacto sobre o corpo receptor foi utilizada a Resolução 
SMA-03/2000 do Estado de São Paulo. 
Essa resolução baseia-se nas relações que fixam a 
toxicidade permissível segundo a Equação (1), como 
segue (São Paulo, 2000):

 

100
5050.. CLouCERED ≤ Equação (1)

onde:

D.E.R. = diluição do efluente no corpo receptor, em % 
[Equação (2)];
CE50 = concentração do efluente que causa efeito agudo 

a 50% dos organismos aquáticos em determinado perío-
do de exposição, em %;
CL50 = concentração do efluente que causa efeito agudo 

(letalidade) a 50% dos organismos aquáticos em deter-
minado período de exposição, em %;
100 = fator utilizado para garantir a ausência de efeitos 

tóxicos crônicos.

O fator 100 utilizado na Equação 1, segundo CETESB 
(2008), é adotado em função principalmente de duas 
incertezas, que são: extrapolação de efeito agudo para 
crônico (10 vezes); desconhecimento da toxicidade do 
efluente para diferentes organismos aquáticos (10 vezes). 
Em casos em que há interesse somente pelo efeito agudo o 
fator utilizado na Equação 1 seria 10 em vez de 100.
O cálculo da diluição do efluente no corpo receptor 
(D.E.R.) é efetuado através da Equação 2 (São Paulo, 
2000):

 

)(
100..

10,7QemreceptorcorporeferênciadeVazãoefluentemédiaVazão
efluentemédiaVazãoRED

⊕
×



onde:

Q
7,10

 = vazão para 10 anos de Tempo de Recorrência e 7 
dias de duração de estiagem.

As Equações 1 e 2 produzem o seguinte significado: 
para que haja garantia que efluente não provoque efeitos 
deletérios à biota aquática recomenda-se o critério 
designado pela Equação 1.
Observando a Resolução SMA-03/2000 do Estado de São 
Paulo, nota-se a adoção da Q

7,10
 como vazão de referência. 

No entanto, é importante ressaltar que, no âmbito do Estado 
do Paraná, a vazão de referência determinada atualmente 
pela SUDERHSA (Superintendência de Desenvolvimento 
em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) é a Q

95%
 

(vazão que é superada ou igualada em 95% do tempo). 
Por isso, as estimativas de potencial de impacto serão 
realizadas com base nas duas vazões de referência.
Para o estabelecimento da Q

95%
 deve-se recorrer pri-

meiramente ao levantamento da série histórica das vazões 
do corpo d’água em questão (rio Alegria, Município de 
Medianeira, Paraná), dados fornecidos pela SUDERHSA. 
Esses dados permitem a geração da curva de permanência do 
rio, conforme procedimentos descritos em Mattos e Villela 
(1975), sendo encontrado o valor para Q

95%
 de 0,0219 m3.s-1. 

A vazão Q
7,10

 foi determinada por meio do método da 
regionalização de dados. Para sua estimativa os dados foram 
baseados no mapa de Vazões Mínimas em Pequenas Bacias 
de autoria da SUDERHSA. Esse mapa apresenta isolinhas 
referentes a vazões mínimas específicas (L.s-1.km-2). Esse 
método exige o conhecimento da área de drenagem da bacia 
em questão. A seguir encontra-se discriminada a fórmula 
utilizada para determinar a vazão Q

7,10
:

 )]([)]..([ 221
10,7 kmDrenagemdeÁreakmsLEspecíficaMínimaVazãoQ ⊗ −−

A bacia do rio Alegria encontra-se delimitada pela isolinha 
de 1,5 L.s-1.km-2. Assim sendo, para o cálculo da vazão 
é necessário a área de drenagem dessa bacia. Segundo a 
SUDERHSA, a área corresponde a 17,5 km2. Com os dados 
foi possível calcular uma Q

7,10
 equivalente a 0,0262 m3.s-1.

RESULTADOS	E	DISCUSSÕES

Inicialmente, a seguir na Tabela 1 são apresentados os 
resultados da caracterização físico-química do efluente final 
do frigorífico e seus respectivos padrões de lançamento 
estadual e federal.

Parâmetro Valor Padrão 
IAP1/CONAMA2

pH 6,68 5 a 9

Demanda Química de Oxigênio (mg O2 L-1 ) 116,49 ≤ 200

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 L-1) 22,5 ≤ 60
Amônia (mg NH3 L-1) 14 ≤ 20
Nitrato (mg NO3

- L-1) 21,6 -
Nitrito (mg NO2

- L-1) 34,24 -
Sólidos Sedimentáveis (mL L-1 h-1) 0,2 ≤ 1,0
Surfactantes (mg L-1) 0,53 -
Sólidos Suspensos Totais (mg SST L-1) 22 (70%) Remoção > 20%
Óleos e Graxas (mg L-1) 0,8 ≤ 50

Tabela	1:	Parâmetros	físico-químicos	do	efluente	final	
(lagoa	de	decantação).

1Resolução Nº. 0070/2009 do CEMA (Conselho Estadual de Meio Ambiente – Paraná).
2Resoluções 357/2005, 397/2008 e 430/2011 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente).

Ao analisar a tabela anterior, embora o atendimento aos padrões 
de emissão dos efluentes industriais seja verificado, Nieto 
(2000), Bertoletti et al. (1989) e Zagatto et al. (1988) alertam 
que essa condição não é suficiente para evitar toxicidade aos 
organismos aquáticos, uma vez que os resultados obtidos em 
seus trabalhos demonstram não haver relação direta entre 
toxicidade aguda e parâmetros físico-químicos.
Desta forma, para efeitos de caracterização qualitativa dos 
resultados expressos em CE(I)50;48h, Nieto (2000) propõe a 
consulta da Tabela 2 com o intuito de estabelecer a escala de 
toxicidade das amostras submetidas aos testes.
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Valores de CE(I) 50 Classes das Amostras

< 25% Muito Tóxica

25% 50% Moderadamente Tóxica

51% -

-

75% Tóxica

> 75% Levemente Tóxica

Não Tóxica Não tóxica

Tabela	2:	Escala	de	Toxicidade.

Fonte: Nieto (2000).

Com base na Figura 2 verifica-se, de acordo com Nieto (2000), 
que três amostras (bruto, aerada e flotador) estão enquadradas 
como efluentes “muito tóxicos”. Na categoria de efluentes 
“moderadamente tóxicos” situaram-se duas amostras (lagoas 1 
e 2). Nenhuma das amostras ficou classificada como somente 
“tóxica”. A amostra da Lagoa de Decantação enquadrou-se 
como “levemente tóxica”.
Nas etapas de aeração e flotação observa-se um aumento 
da toxicidade em comparação ao efluente bruto. As causas 
desses efeitos tóxicos a princípio são incertas no campo da 
investigação técnica, embora seja possível traçar algumas 
possíveis explicações teóricas. Com relação ao flotador é 
provável que o uso do Cloreto Férrico (FeCl

3
) que é adicionado 

ao processo de tratamento como coagulante seja o responsável, 
em função do conhecimento de seus efeitos ecológicos 
e ecotoxicológicos. 
Na realização dos ensaios de toxicidade observou-se uma reação 
imediata dos organismos quando da exposição à amostra do flotador, 
reação essa que encontra fundamento a partir do entendimento da 
ocorrência da rápida absorção da substância pelos organismos, em 
razão da alta solubilidade do cloreto. De acordo com informações 
ecotoxicológicas do fabricante do produto a concentração que 
causa efeitos tóxicos ao microcrustáceo Daphnia sp é de 28 mg 
L-1 [CE(50)], sendo que a dosagem utilizada para a operação do 
flotador residiu em 420 mg L-1 de FeCl

3
.

Essas suposições acerca dos possíveis elementos causadores da 
toxicidade são uma prática em outros trabalhos. Tal como Zagatto 
et al. (1988), que ao constatarem toxicidade de um efluente de 
Refinaria de Petróleo atribuíram o efeito tóxico devido a presença 
de sulfetos e fenóis em concentrações elevadas de 13,0 e 28,7 
mg L-1, respectivamente. Os autores concluíram isso levando em 
consideração que 0,01 mg L-1 a 0,04 mg L-1 em sulfeto e 5 mg 
L-1 a 29 mg L-1 de fenol causam efeito letal agudo em organismos 
aquáticos. 
No dia da coleta das amostras foi aferida a vazão de momento 
do sistema, o qual se estabeleceu em 150 m3.h-1 (0,0417 m3.s-1).
Com base nas informações sobre as vazões de referência e a 
toxicidade aguda [CE(I)50;48h] para D. magna, foi possível 
determinar (Equações 1 e 2) a toxicidade permissível para o 
corpo receptor.
Para a vazão Q

7,10
 a D.E.R. (Equação 2) atingiu um valor de 

61,41%. Entretanto, pela relação matemática representada 
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Figura	2:	Resultados	expressos	em	CE(I)50;48h.

pela Equação 1, o valor desejado para que o efluente lançado 
não venha a provocar impacto sobre o corpo receptor é de 
0,82%. Desta forma, o efluente é considerado possuidor de 
potencial para causar efeitos adversos (agudos e crônicos) 
aos organismos aquáticos, a princípio não sendo permitido 
o lançamento do efluente. Contudo, para essa situação, nos 
termos da Resolução SMA-03/2000, poderá ser solicitada a 
reavaliação dos limites de toxicidade ou ser providenciada a 
redução dos efeitos tóxicos do efluente.
Para a vazão Q

95%
 a D.E.R. estimada foi de 65,56%. Contudo, 

o valor desejado que não causaria efeitos tóxicos, segundo 
a relação matemática, também é de 0,82%. Desta forma, as 
conclusões tomadas para os resultados relativos à vazão Q

7,10
 

também são aplicáveis a este caso.
A Tabela 3 apresenta de forma resumida os resultados da 
estimativa de potencial de impacto sobre o corpo receptor, 
segundo o estado de São Paulo.
Destaca-se que o corpo receptor – rio Alegria – do efluente é 
um rio que pertence a Classe 2, segundo Resolução 357/2005 
do CONAMA. Para corpos d’água dessa classe está previsto 
a preservação da flora e fauna aquáticas. Por esta razão, em 
consonância com a estimativa de impacto apresentada pela 
Tabela 3, verifica-se a necessidade desta indústria de reduzir 
a toxicidade de seu efluente, para que sejam evitados efeitos 
tóxicos agudos e crônicos à biota aquática.
Diante do exposto, é importante a implementação de um 

Tabela	3:	Estimativa	de	impacto	sobre	o	rio	Alegria	
em	CE(I)50;48h.

Vazões 
Críticas

CE(I)50;48h 
(efluente final)

Vazão do 
Efluente (m³.s-1) D.E.R. D.E.R. ≤ 

CE(I)50;48h / 100

Potencial 
de 

Impacto
Q7,10 82,03% 0,0417 61,41% D.E.R. ≤ 0,82% SIM

Q95% 82,03% 0,0417 65,56% D.E.R. ≤ 0,82% SIM

tratamento mais apropriado com vistas à redução da toxicidade 
e de seu potencial de impacto sobre o corpo receptor. Para tal, 
a redução necessária para que se alcance uma concentração 
mínima (em CE50) a fim de não causar efeitos adversos 
(agudos e crônicos) é apresentada na Tabela 4. As informações 
contidas nesta tabela são importantes, pois orientam os valores 
da toxicidade (máxima) permissível tendo em vista o não 
atendimento da legislação na situação atual.
Os valores anotados na Tabela 4 foram gerados a partir da 
equação 1. Para tanto, é isolado o termo “CE(50)”, estabelecendo 
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Tabela	4:	Concentração	Mínima	para	Prevenção
de	Efeitos	Deletérios.

Vazões 
Críticas

Concentração Mínima
(em %)

Agudo Crônico

Q7,10 614,1* 6141*

Q95% 655,6* 6556*

* Concentrações iguais ou acima de 100% indicam que o 
efluente deve ser não tóxico.

a distinção na equação entre os fatores relacionados aos 
efeitos agudos e crônicos, os quais correspondem 10 
e 100, respectivamente.

Desta forma, as concentrações mínimas necessárias para 
prevenir efeitos deletérios à biota aquática apontadas na Tabela 
4, em termos práticos, significam que o efluente sob qualquer 
condição de vazão crítica (Q

7,10
 ou Q

95%
) deve apresentar 

ausência de toxicidade, ou seja, para que o efluente deste 
empreendimento possa ser lançado sobre o corpo receptor é 
indispensável que o tratamento empregado resulte em uma 
redução de 100% em sua toxicidade, segundo os termos 
descritos neste presente trabalho.
Investigações similares encontram-se em Martins et al. 
(2010), que ao aplicar as fórmulas sugeridas pela Resolução 
da Secretaria do Meio Ambiente (SMA-03/2000) calculou a 
diluição do efluente no corpo receptor (DER) utilizando no 
cálculo a Q7,10 (que para o Rio Mucuri, no estado da Bahia, 
é de 17 m3 s-1) e a vazão do efluente (5700 m3 h-1). O valor 
encontrado da DER foi de 8,52%. Para o valor de CE(50) 
encontrado para Ceriodaphnia dubia tem-se que a prevenção 
dos efeitos crônicos ocorrerá quando a DER for menor que 
a CE(50) dividida por 100 (0,74%). Através destes cálculos 
pode-se inferir que haverá efeito tóxico crônico para este 
efluente mesmo quando se considera a diluição que ocorre no 
corpo receptor.
Em outro trabalho, resultado de uma quantificação parcial 
no início dos anos 80, realizado por Bertoletti et al. (1989), 
indicou que 79% dos efluentes domésticos e 62% dos efluentes 
industriais apresentavam efeitos tóxicos após os tratamentos 
para remoção de poluentes convencionais. Ainda, e mais 
relevante, foi o fato de que 43% dos efluentes domésticos e 
46% dos efluentes industriais tinham potencial para causar 
efeitos tóxicos em diferentes recursos hídricos na região da 
Grande São Paulo. 
No mesmo sentido, Zagatto et al. (1988) avaliaram a toxicidade 
aguda de efluentes líquidos de 7 indústrias situadas na bacia 
do rio Piracicaba (SP) com a finalidade de estimar o impacto 
do lançamento de efluentes nos corpos receptores. Da mesma 
forma do presente estudo, a previsão dos impactos foi traçada 
com base na análise conjunta da toxicidade do efluente e na 
concentração estimada do mesmo no corpo receptor. Assim, 
foram realizados testes ecotoxicológicos utilizando a Daphnia 
similis como organismo-teste. De acordo com a estimativa de 

impacto apresentada pelos autores, verifica-se a necessidade 
de 2 indústrias, reduzirem a toxicidade de seus efluentes, em 
virtude dos valores de CE(50) auferidos, de 0,18% (indústria 
têxtil) e 1,2% (refinaria de petróleo). Esses valores estão 
aquém das concentrações necessárias para não causar efeitos 
na biota do corpo receptor, que em termos de efeitos agudos 
deveria estar acima de 1,33% para a indústria têxtil e 5,7% 
para a refinaria de petróleo; e em termos de prevenção de 
efeitos crônicos acima de 4,4% e 19%, respectivamente. 
Nieto (2000) analisou 43 indústrias de diversas categorias no 
estado de São Paulo, dentre as quais 2 unidades de abatedouro. 
Nessa pesquisa foi levantado que 66,7% dos efluentes 
apresentavam efeitos tóxicos após o tratamento, sendo que 
muitos também apresentavam potencial para causar efeitos 
adversos nos recursos hídricos receptores, ou seja, a análise 
do potencial dos efluentes tratados de causar impacto nos 
corpos receptores apontou que dos 32 despejos avaliados, 
21 (65,6%) apresentaram resultados que indicam grande 
probabilidade de efeitos adversos sobre os ecossistemas 
aquáticos pelo lançamento de efluentes líquidos. Com relação 
aos abatedouros, os resultados revelam que os mesmos não 
possuem potencial de impacto sobre os respectivos corpos 
receptores (rio Camanducaia e Jaguari).
O mesmo autor, com base nos resultados obtidos, ainda 
conclui que alguns dos corpos d’água receptores desses 
efluentes podem estar seriamente comprometidos, o que 
torna necessário que as indústrias desenvolvam programas 
objetivando a redução da toxicidade dos efluentes tratados, a 
fim de preservar os escassos recursos hídricos disponíveis para 
utilização de água no consumo humano e para preservação da 
vida aquática.
Com este propósito, afirma Bertoletti (2008), os conhecimentos 
necessários para a redução da toxicidade estão dentro do próprio 
empreendimento, no qual as informações sobre a qualidade 
química do efluente; as substâncias utilizadas; e os processos 
produtivos podem orientar os profissionais especializados 
nesse assunto. Alternativamente, estudos sobre a avaliação 
e identificação da toxicidade (AIT) de efluentes podem 
ser contratados em laboratórios especializados disponíveis 
no mercado. Tais estudos visam auxiliar na determinação 
de compostos, ou classe de compostos, responsáveis pela 
toxicidade em um determinado efluente.

CONCLUSÕES

Os níveis tóxicos dos efluentes do sistema de tratamento da 
empresa estudada bem como o seu potencial de impacto sobre 
o corpo receptor foram conhecidos.
Os ensaios de toxicidade aguda realizados com Daphnia 
magna revelaram que todas as amostras apresentaram 
efeito tóxico, porém em níveis diferentes. Quanto aos 
efluentes da Lagoa Aerada e do Flotador Físico-Químico 
é indicada a realização de testes adicionais para efeitos de 
confirmação dos resultados; e caso houver a recorrência de 
valores aproximados sugere-se a realização de um estudo de 
Avaliação e Identificação da Toxicidade (AIT) – protocolo 
disponibilizado pela USEPA – com a finalidade de identificar 
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os componentes tóxicos responsáveis pela emergência da 
toxicidade nessas etapas do tratamento.
Foi constatado que a CE(50) do efluente final (Lagoa de 
Decantação) ficou acima do limite máximo de 12,5% 
(não excedendo fator de diluição 8), atendendo ao critério 
principal da Portaria IAP 019/06. No entanto, com 
relação ao critério adicional, representado pelo estudo da 
concentração permissível no corpo receptor, verificou-se 
o não atendimento para as duas situações analisadas, tanto 
para Q

7,10
 e Q

95%
, de acordo com a metodologia descrita 

pela Resolução SMA 03/2000 (Estado de São Paulo). 
Dessa forma, nas condições resultantes do presente estudo é 
vedado o lançamento do efluente no corpo receptor segundo 
a legislação estadual vigente.
Somado à constatação anterior é importante ressaltar que a 
Portaria IAP 019/06 ainda exige para as categorias industriais 
não definidas (situação dos abatedouros), a utilização conjunta 
de organismos-testes. Isto é, além de D. magna, está previsto 
o ensaio com a bactéria Vibrio fischeri. Assim sendo, é de 
caráter obrigatório por parte do empreendedor a realização dos 
testes de toxicidade utilizando essa bactéria, com o objetivo 
de avaliar os possíveis efeitos tóxicos do efluente para com 
esse organismo. Dependendo dos resultados dos ensaios pode 
acontecer uma restrição ainda maior para as condições de 
lançamento do efluente, isso ocorreria caso fosse verificada 
toxicidade em menores concentrações daquelas verificadas 
com o microcrustáceo D.  magna.
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RESUMO

Este trabalho desenvolveu uma metodologia, com base na 
aplicação da Teoria Fuzzy, em Modelos de Transporte de 
Poluentes, para estudar o Risco Fuzzy de contaminação, na 
concessão de outorga de lançamentos de efluentes em rios. 
Para isso, as equações diferenciais do modelo de transporte 
são transformadas em equações diferenciais “fuzzys”, de 
modo que o campo de concentrações representado pelo 
modelo matemático se transforma em campos de funções de 
pertinências. O estudo se utiliza de parâmetros definidos na lei 
para estabelecer a classe do rio e, assim, calcular, para cada 
tipo de lançamento, o risco de contaminação e a capacidade 
de assimilação do mesmo. Os resultados mostraram que a 
Teoria Fuzzy pode se tornar uma alternativa segura no auxilio 
do controle de poluição dos rios em geral, fornecendo, assim, 
fundamentos para a Gestão dos Recursos Hídricos.

ABSTRACT

This research developed a methodology, based on application 
of Fuzzy Theory in the Pollutant Transport Models, to study 
the fuzzy risk of contamination, in awarding grants for dis-
charge of effluents into rivers. In such way, the differential 
equations of the transport model are transformed into fuzzy 
differential equations, so that, the field of concentrations, rep-
resented by the mathematical model is transformed into fields 
of membership functions. The study makes use of parameters 
defined in the law to establish the class of the river and thus 
calculate, for each type of release, the risk and its assimilative 
capacity to receive effluents. The results have shown that the 
Fuzzy Theory can become a safe alternative to help control 
pollution of rivers in general, providing, in such way, subsi-
dies for Water Resources Management.

Palavras-chave:	concessão de outorga; modelagem de quali-
dade de água; risco fuzzy.

Key	 words:	 	 allocation of grant; water quality modeling; 
fuzzy risk.

INTRODUÇÃO

A poluição dos corpos hídricos é um problema mundial e o 
seu controle representa um desafio para os gestores de recursos 
hídricos, não só no Brasil, mas também no mundo. Este 
problema se intensifica ainda mais em áreas urbanas, tendo 
em vista que a demanda por água potável é maior e que os 
lançamentos de poluentes são mais frequentes.
Para regulamentar o uso destes mananciais, principalmente no 
que diz respeito à assimilação de efluentes, a Política Nacional 
de Recursos Hídricos, instituída no Brasil pela Lei Federal 
9.433, de 08 de janeiro de 1997, é uma importante ferramenta 
legal. Sua aplicação no gerenciamento do uso da água visa 
assegurar medidas para evitar a poluição dos corpos aquáticos e 
garantir disponibilidade hídrica para os usuários, com padrões 
de qualidade para seus respectivos usos. 
Um dos principais instrumentos de gestão para redução 
e controle da poluição desses recursos é a outorga para 
lançamentos de efluentes que, apesar de estar legalmente 
instituída, ainda não foi devidamente implantada em nível 
nacional. Para isso, é necessário definir critérios de outorga, 
organizar e manter uma base de dados de qualidade da água e 
desenvolver ferramentas adequadas para análise integrada dos 
aspectos de quantidade e qualidade da água (NAHON, 2006).
Como todo sistema natural, os corpos hídricos são complexos 
e seu estudo envolve a interação entre diversos ramos da 
ciência, tais como hidrologia, hidráulica e transporte de massa. 
Com isso, a modelagem matemática de um processo, que se 
estabelece nesses corpos de água, não se constitui uma tarefa 
simples. Sua representação matemática acaba por produzir 
equações diferenciais parciais de difícil solução.
Outro fator que deve ser levado em conta na modelagem de 
qualquer processo de engenharia está relacionado com a 
existência de incertezas que têm suas origens relacionadas com 
os dados do problema, as medições dos parâmetros, os métodos 
de análise e até mesmo com as aproximações das soluções. 
Deste modo, a análise de incertezas tem um papel fundamental 
na gestão de Recursos Hídricos e a técnica apropriada para lidar 
com este problema constitui-se nos fundamentos da análise de 
risco (VIEIRA, 2005).
Dentre as importantes teorias disponíveis para se quantificar ris-
cos podem-se destacar a Teoria Probabilística e a Teoria Fuzzy. 
A primeira trata da aplicação da Teoria das Probabilidades nos 
modelos determinísticos. Esta metodologia, bem desenvolvida 
nos dias presentes, necessita, para um completo sucesso de 
sua aplicação, de um banco de dados consistente. Com isso, 
em regiões em que não há uma tradição em bancos de dados 
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históricos, o sucesso desta metodologia fica comprometido 
(GANOULIS, 1994).
Uma teoria que está começando a ser usada nos estudos das 
incertezas, e na Análise de Risco, é a Teoria Fuzzy. Esta teoria, 
desenvolvida nos anos 60, vem se tornando uma ferramenta útil 
para a análise desta classe de problema, por não depender de 
um banco de dados tão completo. A dificuldade com relação à 
aplicação da Teoria Fuzzy nos problemas ambientais reside no 
fato de que as Equações Diferenciais que governam os processos 
de transporte de poluente precisam ser “fuzzificadas”. Isto quer 
dizer, em outras palavras, que essas equações diferenciais têm 
que ser transformadas em novas equações diferenciais com 
características “fuzzy”. Evidentemente que esta transformação 
ainda se encontra em fase de desenvolvimento em sua estrutura 
matemática (CHAGAS, 2005).
O presente artigo desenvolveu uma metodologia que combinou 
a Teoria Fuzzy com os Processos de Transporte de Poluentes 
em rios e a Legislação Brasileira, para estudar o Risco 
Fuzzy de contaminação de rios na concessão de outorga para 
lançamentos de efluentes.

FUNDAMENTAÇÃO	TEÓRICA

Outorga	para	Lançamento	de	Efluentes

Com a Lei Federal n° 9.433 de oito de janeiro de 1997 foi 
instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, onde foram 
definidos instrumentos para a gestão das águas, utilizando 
como unidade de planejamento a bacia hidrográfica. A outorga 
de direito de uso de recursos hídricos é contemplada como um 
dos instrumentos desta lei. Este instrumento serve para que 
o poder público faça a repartição dos recursos hídricos aos 
diversos usuários requerentes, de acordo com as prioridades 
estabelecidas nos planos diretores da bacia hidrográfica. 
Segundo esta política, a outorga de direito de uso da água é 
o ato governamental que autoriza ou concede determinado 
volume a ser derivado ou usado, de manancial superficial ou 
subterrâneo, para uma ou diversas finalidades, com o objetivo 
de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 
água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 
Tratando-se especificamente da outorga, há diversos usos dos 
recursos hídricos nos quais os usuários são sujeitos a requerer 
outorga do Poder Público, como derivação ou captação de 
parcela da água existente em um corpo de água; extração de 
água de aquífero subterrâneo; lançamentos em corpo de água 
de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou 
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e outros usos que 
alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente 
em um corpo hídrico.
A outorga para lançamento de efluentes, conforme consta na 
Lei Federal Nº 9.433/97, baseia-se no princípio de permitir 
uma descarga em um curso de água com uma carga máxima de 
poluentes de maneira que, após sua diluição na vazão mínima 
fixada como referência, a qualidade da água no corpo receptor 
permaneça satisfatória, conforme seus objetivos de qualidade 
estabelecidos pela classe de uso (CRUZ, 2001).
A outorga, por ser um instrumento que envolve direitos de uso, 
é um dos documentos exigidos no processo de licenciamento 
ambiental. Portanto, os órgãos gestores de meio ambiente e 
de recursos hídricos deverão trabalhar de forma plenamente 
articulada, haja vista que a decisão a ser tomada é totalmente 

interdependente, ou seja: as eficiências de tratamento de 
efluentes definidas na licença de instalação ambiental e as 
correspondentes cargas poluidoras remanescentes, deverão 
estar em perfeita consonância com as vazões que poderão ser 
alocadas para a diluição desses poluentes, e vice-versa.
Como todas as atividades e usos numa bacia hidrográfica estão 
diretamente ligados à qualidade de água e em função dos usos 
múltiplos é de grande valia conhecer antecipadamente os tipos 
e magnitudes de danos que podem ocorrer em determinados 
locais, em virtude do despejo de cargas poluidoras nestes 
ecossistemas aquáticos.
Apesar de reconhecido como um dos principais instrumentos 
para redução e controle da poluição de recursos hídricos, no 
Brasil há poucas experiências relacionadas à implantação da 
outorga para tal finalidade (ROQUES, 2006). A ausência de 
um dispositivo legal que estabeleça, claramente, os critérios de 
outorga para fins de lançamentos de efluentes é uma realidade 
mesmo dentre os estados que já a emitem. Em alguns casos, os 
requerimentos de outorga para lançamentos de efluentes são 
avaliados pelo órgão de meio ambiente, enquanto as solicitações 
de outorga para outras finalidades são diretamente avaliados 
pela autoridade outorgante. Nesse caso, há um sério risco de 
se ignorar a primeira diretriz de ação para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos: a gestão sistemática, 
sem dissociação dos aspectos de qualidade e quantidade.

Teoria	do	Transporte	de	Massa

O fenômeno conhecido como transporte de massa é concei-
tuado como a tendência que um constituinte de uma mistura 
possui de passar de uma região de alta concentração para 
outra de baixa concentração. Este processo, de extrema 
importância nas questões da engenharia ambiental, representa 
um importante fenômeno, tendo em vista que toda a questão 
de autodepuração e recuperação dos corpos hídricos se pauta 
no processo de dispersão de poluentes.
Segundo FISHER (1979), a teoria do transporte de poluentes 
tem como base fundamental a combinação da Lei de Fick com 
a teoria de conservação das massas. Através desta combinação 
é possível fazer uma análise do comportamento de uma 
massa poluente em um campo de escoamento mono, bi ou 
tridimensional, e também de avaliar os principais processos 
pertinentes ao movimento da massa poluente no corpo hídrico. 
Desses processos os mais significativos para o estudo de 
qualidade de água em rios são os processos advectivos, onde 
a massa poluente é transportada pelo movimento do fluido, e 
o processo de difusão turbulenta, onde a energia turbulenta, 
presente nos campos de velocidade, desempenha importante 
papel no processo de espalhamento da massa poluente. Neste 
caso, quanto maior a turbulência, maior será o espalhamento 
(CHAGAS, 2005).
Tomando como base um volume de controle, e fazendo a 
combinação das teorias acima citadas, é possível chegar à 
equação geral da difusão advectiva, definida pela equação 
diferencial abaixo: 

 1 ( ) D
C C CU AE KC S
t x A x x

∂ ∂ ∂ ∂
  − 

∂ ∂ ∂ ∂
Equação (1) 
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Onde:

C : representa a concentração média em cada seção:[ML-3];
U : representa a velocidade média em cada seção do rio:[LT-1] ;
A : representa a área da seção transversal: [L2] ;
E : representa a coeficiente de dispersão longitudinal: [L2T-1] ;
K : representa o coeficiente de decaimento da substância, em[ T-1];
S

D
: representa o lançamento de cargas difusas ao longo do 

canal: [ML-3/L].

Teoria	Fuzzy	

De acordo com SAAVEDRA (2003), a lógica convencional 
trata as informações de modo binário, classificando-as, por 
exemplo, como verdadeiras ou falsas. Talvez a definição desses 
dois estados da informação, em alguns casos, seja suficiente, 
porém, muitas experiências humanas necessitam de uma 
manipulação mais abrangente do que o simples tratamento de 
falso ou verdadeiro, sim ou não, certo ou errado. 
Foi em 1965, pensando em atribuir significados a termos 
linguísticos de cunho qualitativo, subjetivo, como “perto”, 
“longe”, “alto”, “aproximadamente”, que o matemático Lofti 
Zadeh, introduziu o conceito de conjuntos fuzzy (difusos). 
Através de tais conjuntos, seria possível armazenar dados 
não precisos em computadores, gerar respostas baseadas em 
informações vagas ou ambíguas, em processos análogos ao 
do raciocínio humano. Nesta lógica, são utilizados modelos 
matemáticos para mapear variáveis subjetivas, como frio, 
agradável e quente, para valores concretos que podem ser 
manipulados matematicamente. (SANTOS, 2008).
É neste contexto que a lógica fuzzy se torna uma ferramenta 
apropriada para tratar informações vagas e incertas, em geral 
descritas em uma linguagem natural (LIMA, 2002). 
A palavra inglesa fuzzy tem como tradução alguns sinônimos: 
nebuloso, vago, incerto. Estes conceitos, particularmente, 
sempre incomodaram o ser humano. Problemas como: “Um 
homem tem a cabeça repleta de cabelos e, a partir de certo 
momento, começa-se a extração de fios, um a um, e a cada 
fio retirado pergunta-se se ele está calvo. Em que momento 
exatamente este homem ficará calvo?”. Se repetirmos 
indefinidamente este processo, ele ficará calvo e até careca. 
Mas será que podemos definir a partir de qual fio de cabelo ele 
se tornará calvo? 
Podemos modelar, com a teoria fuzzy, diversas situações em 
que os dados envolvidos têm certo “grau” de incerteza ou 
imprecisão, ou a classificação de seus atributos não se resume 
em sim ou não, mas existe a possibilidade de: mais ou menos; 
talvez; um pouco mais; um pouco menos.
O fato de a teoria fuzzy possibilitar esta flexibilidade na 
modelagem permite ao homem desenvolver algoritmos 
semelhantes ao pensamento humano. Um fator eminente 
dessa teoria é a sua capacidade de capturar conceitos 
intuitivos, além de considerar aspectos psicológicos utilizados 
pelos seres humanos em seu raciocínio usual, evitando que 
sua representação seja engessada por modelos tradicionais 
(OLIVEIRA e HIME, 1999).
O conceito central da teoria fuzzy é a definição das funções 
de pertinência, que representam numericamente o grau no 

qual um elemento pertence a um conjunto. No caso da teoria 
dos conjuntos clássicos, o valor da função de pertinência de 
cada elemento, em um conjunto clássico, é 1 para membros 
(aqueles que certamente pertencem) ou 0 para não membros 
(aqueles que não pertencem). Já na teoria fuzzy, verifica-se que 
com o aumento do grau de pertinência de um elemento em um 
conjunto, o valor da função de pertinência para esse elemento 
também aumenta dentro do intervalo [0,1] (BOGARDI e 
DUCKSTEIN, 2002). 
 Do ponto de vista matemático, em um conjunto fuzzy      , a cada 
elemento x, pertencente ao conjunto, existe uma função de 
pertinência associada:

 }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ

 }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ

 }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ

 }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ }/))(,{(~
~ XxxxX X ∈ µ

Equação (2)

Onde:         é chamada função de pertinência ou grau de 
pertinência, h, de x em   .

FIGURA 1 – Representação de um número fuzzy triangular, onde 
“X é maior que a1, menor que a3, em torno de a2”.

Fonte: (SANTOS, 2008).

      M h R h L h −  

      M h R h L h −  

      M h R h L h −  

 M R L −  

 M R L −  

Risco	Fuzzy	e	Confiabilidade

De acordo com GANOULIS (1994), se um evento, ou 
realização de um processo, é descrito por meio da lógica 
fuzzy, então a confiabilidade deste evento pode ser calculada 
como um número fuzzy. Considera-se que o sistema tem 
uma resistência   e uma carga   , ambas representadas por 
números fuzzy. Uma medida de confiabilidade, ou uma mar-
gem de segurança que também caracteriza o desempenho do 
sistema, pode ser definida pela diferença entre a carga e a resis-
tência. Esta diferença também é um número fuzzy, dado por:

 M R L −    M R L −  

Equação (3)

Tem-se para cada função um intervalo de nível h:

Equação (4)

Onde:

    1 2, ( )R h R h R h   
   Equação (5)

    1 2, ( )L h L h L h   
   Equação (6) 

A medida marginal de segurança    tem as possíveis
condições:

Falha:            < 0
  

Confiabilidade:           ≥ 0
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Para CHAGAS (2005), os índices fuzzy de confiabilidade e 
de falha são funcionais e dependem de várias funções como 
variáveis independentes que podem ser definidas como da 
seguinte forma:

 Índice de confiabilidade, ou garantia fuzzy:
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Equação (7) 

Equação (8) 

 Índice de falha, ou risco fuzzy:

Onde: 
							: representa a função de pertinência;

m: representa um número real associado à função de perti-
nência marginal de segurança.

METODOLOGIA

A metodologia proposta consiste em aplicar, adequadamente, 
a teoria fuzzy na equação de transporte de massa e resolver 
a equação diferencial fuzzy, resultado desta aplicação. Com 
isso, o risco de falha e a confiabilidade na concessão de 
outorga de lançamento de efluentes podem ser determinados 
em toda extensão do rio.
Aplicando a Teoria Fuzzy na equação 1, a mesma pode ser 
“fuzzificada” e transformada na seguinte formulação:
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Equação (9)

Os parâmetros fuzzificados nesta equação são: a velocidade, 
o coeficiente de dispersão longitudinal e o coeficiente de 
decaimento. Neste caso, a fuzzificação destes parâmetros 
obedece à formulação proposta por CHAGAS (2005), 
conforme as equações abaixo:

Equação (10)

Equação (11)

Onde:  0,75 1,25L m u mk k e k k 

Para a solução desta equação foi usado o Método das Diferenças 
Finitas, notadamente, o Esquema de Crank-Nicholson, onde a 
equação 9 é transformada na equação matricial fuzzy abaixo:

 1 1 1
1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )j j j j

i i i iA C B C D C Fα α α α α α α  
−        

 1 1 1
1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )j j j j

i i i iA C B C D C Fα α α α α α α  
−        

Equação (12)

Onde: A, B, D são os coeficientes “fuzzys” da matriz [M], 
     é o vetor com todas as informações conhecidas, e      é o 
vetor solução do modelo para cada ponto do domínio e para 
cada tempo considerado.

De forma mais compacta tem-se:

  ( ) ( ) ( )C Fϕ α α α      
 

  ( ) ( ) ( )C Fϕ α α α      
  Equação (13)

Onde:  é o nível de pertinência considerado.

A solução da equação matricial fuzzy (equação 13) fornece os 
valores das concentrações em forma de funções de pertinência.
Com a solução do modelo proposto, pode-se determinar 
o risco de falha e a confiabilidade através das equações 7 e 
8, tomando para a resistência os valores de concentrações 
definidos pela resolução CONAMA 357/2005, conforme a 
tabela abaixo:

Tabela	1:	Parâmetros	DBO	e	OD	permissíveis	segundo	a	
Resolução	CONAMA	357/2005.

Parâmetro 

Doces Salinas Salobras

Esp. 1 2 3 4 Esp. 1 2 3 Esp. 1 2 3

DBO5

(mg O2 / L)
- < 3 < 5 < 10 - - - - - - - - -

OD
(mg O2 / L) 

- > 6 > 5 > 4 > 2 - > 6 > 5 > 4 - > 5 > 4 >3

RESULTADOS

A metodologia proposta foi aplicada em um rio, sujeito a 
lançamentos de efluentes, de modo que alguns cenários 
pudessem ser simulados. As análises foram realizadas com 
base nas questões que norteiam a concessão de outorga de 
lançamentos de efluentes, de modo que o risco fuzzy do corpo 
hídrico se contaminar pudesse ser avaliado.
A Figura 2 representa o resultado de uma simulação para um 
lançamento de efluente, onde a concentração de DBO

5
 é de 

200 mg/L de O
2
, em um rio de declividade 0,00005 m/m e 
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Onde:

    : é a função de pertinência para a área transversal;
    : é a função de pertinência para a concentração;
    : é a função de pertinência para o campo de velocidade lon-

gitudinal;
   : é a função de pertinência para o coeficiente de dispersão 

longitudinal;
     : é a função de pertinência para o decaimento;
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coeficiente de rugosidade de 0,01. A largura do canal principal 
é de 20m e sua vazão é de 20m3/s. O coeficiente de decaimento, 
em sua forma fuzzy, é dado por [0,00000434;0,00000578; 
0,00000723], expressos em s-1 (CHAGAS 2005). Para a 
resistência foi considerado o limite imposto pela legislação 
brasileira para um rio de classe 2 que tem valor igual a 5mg/L. 
De acordo com a figura são apresentados os gráficos do risco 
fuzzy para diferentes tempos de lançamentos. Como esperado 
o risco segue um padrão semelhante ao comportamento da 
nuvem poluente, onde seus valores nos primeiros tempos 
caem rapidamente para zero, num trecho do rio onde a nuvem 
poluente ainda não se propagou. À medida que o tempo passa 
e o processo advectivo desloca a nuvem rio abaixo, o risco 
aumenta de acordo com esta propagação. 
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FIGURA 2 – Comportamento da Função Risco, em 
diferentes tempos.

FIGURA 3 – Comportamento da Função Risco para 
diferentes vazões, em 20 horas.

FIGURA 4 – Comportamento do Risco, com o tempo, 
para diferentes vazões.
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FIGURA 5 – Comportamento do Risco, para diferentes 
concentrações, em t=20 horas.

A Figura 3 mostra o resultado de uma simulação considerando 
os dados anteriores para diferentes vazões, onde o risco é 
calculado para um tempo de 20 horas após o lançamento. 
Analisando os resultados é possível perceber que, em um 
lançamento para uma concentração de DBO

5
 é de 200mg/L 

de O
2
, o risco de contaminação, para este rio com vazões de 

até 15m3/s, é muito alto. Neste caso, os resultados mostram 
que o risco mínimo para esta vazão está acima de 70% o que 
é considerado excessivo para os padrões ambientais normais 
(VIEIRA, 2005). Por outro lado, para vazões de 25m3/s e 
30m3/s o risco encontra-se dentro de uma faixa aceitável.

A Figura 4 mostra o comportamento do risco a 10 km do ponto 
de lançamento para diferentes vazões. Como se pode observar, 
o risco, que nos primeiros instantes é zero, porque a nuvem 
poluente não atingiu a seção em questão, cresce rapidamente 
à medida que decorre o tempo necessário para que a nuvem 
poluente chegue à seção observada. É importante observar 
que, de acordo com a figura, o risco atinge um estado de 
equilíbrio por volta de 9 horas, permanecendo assim durante 
todo o tempo de observação. Por exemplo, para uma vazão de 
30m3/s, o risco tem seu estado estacionário em 20%, enquanto 
que para uma vazão de 25m3/s, o risco é praticamente de 40%.

A Figura 5 mostra a evolução do risco de contaminação de um 
rio para diferentes concentrações outorgadas. Observa-se que 
para efluentes tratados com concentrações de DBO

5
 de até 100 

mg/L de O
2
 e para uma vazão de 20m3/s o risco é aceitável. Por 

outro lado, para concentrações de DBO
5
 a partir de 150 mg/L 

de O
2
, o risco começa a ficar significativo nas proximidades do 

ponto de lançamento que, para uma concentração de DBO
5
 de 

150mg/L de O
2
, varia de 45% até 15% .

A Figura 6 mostra o comportamento do risco em uma seção 
a 10 km do ponto de lançamento para diferentes lançamentos 
de concentração. Os resultados mostram que para cada 
tipo de lançamento há um risco estabilizado após 9 horas 
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de observação. Este resultado é esperado tendo em vista a 
natureza do lançamento. Neste caso, como o lançamento do 
efluente é contínuo, há uma tendência de que, em uma dada 
seção, as concentrações médias se estabeleçam, fazendo com 
que o risco fique praticamente constante.
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FIGURA 6 – Comportamento do Risco com o tempo, 
para diferentes concentrações.
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FIGURA 7 – Comportamento do risco e da confiabilidade para 
diferentes vazões a 10km do ponto de lançamento, para t = 20h.
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FIGURA 8 – Comportamento do risco e da confiabilidade
para diferentes valores de concentração em 10 km 

do ponto de lançamento, para t = 20h.

A Figura 7 mostra o comportamento do risco e da confiabilidade 
para diferentes vazões, em uma seção a 10km do ponto de 
lançamento. Através da figura pode-se observar que o risco 
diminui significativamente com o aumento da vazão fazendo 
com que a confiabilidade cresça na mesma proporção.

Finalmente, a Figura 8 mostra o comportamento do risco e da 
confiabilidade para diferentes concentrações na mesma seção 
anteriormente analisada. Como se pode observar, o risco 
cresce à medida que crescem as concentrações outorgadas. Da 
mesma forma, a garantia diminui na mesma proporção. Este 
resultado permite concluir que, para concessão de outorga 
de lançamento em um rio, há a necessidade de uma análise 
criteriosa das condições hidrológicas do rio, das condições 
de lançamento, incluindo a vazão de lançamento, e da 
capacidade de dispersão do corpo hídrico. Sem esta análise o 
risco de se cometer erro de avaliação nessas concessões pode 
tornar-se considerável.

CONCLUSÕES

Após análise dos resultados, verificou-se que a aplicação 
da Teoria Fuzzy em Modelos de Transporte de Poluentes, 
constitui-se em uma alternativa para avaliar o Risco, ou a 
Confiabilidade, na concessão de outorga por parte do Poder 
Público. Os resultados mostraram que rios com baixa vazão, 
como é o caso dos rios da Região Nordeste em períodos de 
estiagem, têm suas capacidades vulneráveis para receber 
lançamentos de efluentes, sem comprometer a qualidade 
de suas águas. Neste caso, foram verificados que rios com 
vazão menores do que 20 m3/s e com baixa capacidade de 
diluição, não devem receber efluentes sem um tratamento 
prévio. Para esses casos, o risco encontrado foi superior aos 
valores, normalmente, encontrados na literatura, para obras 
de engenharia.
Outro aspecto que foi observado nos resultados, diz 
respeito ao comportamento do risco para diferentes valores 
de concentrações de lançamento. Os resultados mostraram 
que quanto maior for a concentração do efluente, maior 
será o risco e menor será a confiabilidade do sistema 
permanecer dentro dos padrões determinados pela 
legislação. Este resultado, comprovado através de estudos 
anteriores (CHAGAS 2005), mostra a importância desta 
metodologia nas questões pertinentes à quantificação dos 
riscos para concessão de outorga de lançamento. Neste 
caso, os resultados confirmam a necessidade de uma 
análise criteriosa na concessão destes benefícios. Como se 
pode observar, a Teoria Fuzzy, devidamente aplicada, pode 
ser uma importante ferramenta nas questões relacionadas 
com os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, 
notadamente, naqueles que tratam das questões da qualidade 
da água em rios.
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RESUMO

O chumbo é reconhecido pela Organização Mundial da 
Saúde como um dos elementos químicos mais perigosos 
para a saúde humana, sendo o mais utilizado dos metais não 
ferrosos. O maior uso do chumbo é em indústrias de óxidos 
de chumbo, fabricação de baterias e reciclagem do chumbo 
industrializado. Este artigo apresenta uma alternativa de 
produção tecnológica mais limpa e economicamente viável, 
integrada aos processos industriais de filtração de chumbo, 
com aplicação de mangas plissadas de poliéster com teflon em 
empresa deste setor, substituindo as mangas convencionais de 
não tecidos de poliéster. Os resultados mostram a diminuição 
de emissão para a atmosfera, devido a uma maior área útil das 
mangas plissadas e conseqüente maior eficiência de captação 
de particulados de chumbo.

ABSTRACT

Lead is recognized by the World Health Organization as one of 
the most hazardous chemicals to human health, the most used 
non-ferrous metals. The largest use of lead and lead  oxides 
industries, battery manufacturing and recycling of industrial 
lead. This paper presents an alternative cleaner production 
technology and economically viable, integrated industrial 
filtration processes to lead, applying sleeves pleated polyester 
with teflon company in this sector, replacing the sleeves 
conventional nonwoven polyester. The results show the 
decrease of emission to the atmosphere, due to a higher floor 
area of the pleated sleeves and consequent higher collection 
efficiency of particulate lead.  

Palavras	 Chave:	 Chumbo; Manga Plissada; Não Tecido;
Particulados.  

Keywords:	Lead; Pleated Bags; Non-Woven; Particulates.

INTRODUÇÃO

O chumbo existe na crosta terrestre em pequenas quantidades e 
está presente na forma de diversos compostos, nomeadamente 
na forma de acetato, cloreto, cromato, nitrato e óxido 
(Tocchetto, 2005). No homem, os principais efeitos resultantes 
da exposição crônica ao chumbo são os efeitos no sistema 
nervoso, na função renal, interferência no metabolismo da 
vitamina D e anemia. Quantidade entre 40 a 60 g/dL de 
chumbo no sangue provoca sintomas neurológicos, enquanto 
valores de 30 a 40 g/dL são responsáveis por diminuição em 
nível dos nervos periféricos. As crianças são particularmente 
sensíveis aos efeitos neurotóxicos do chumbo, pois em níveis 
sanguíneos de 10 a 30 g/dL ou mesmo inferiores, podem 
afetar o limiar da audição e o crescimento em crianças (Barros, 
2000).  
Segundo a legislação brasileira pertinente ao CONAMA 
nº 382 de 2006 que estabelece os limites máximos de emissão 
para poluentes atmosféricos (material particulado e chumbo), 
gerados em processos indústrias de fusão secundária de 
chumbo (recuperação de chumbo), coforme mostra a Tabela 1.

Processos com chumbo M.P. SO2 Pb

Recuperação de chumbo 50 500 5,0
Refino de chumbo N.A. N.A. 0,2
Produção de óxido de Pb ou zarcão N.A. N.A. 5,0
Produção de grades para baterias N.A. N.A. 0,4
Linha de produção de baterias N.A. N.A. 1,0
Preparo de massa N.A. N.A. 1,0
Empastamento N.A. N.A. 1,0
Moinho de óxido N.A. N.A. 1,0
Produção de sais de chumbo N.A. N.A. 1,0
Soldas de chumbo N.A. N.A. 1,0
Banhos de chumbo N.A. N.A. 0,2

Tabela	1	-	Limites	de	emissão	em	mg/Nm3	para	
poluentes	atmosféricos

Fonte: Conama (2006).

Problemas advindos da poluição atmosférica variam em 
diferentes partes do mundo; reduzir tal poluição requer 
adoção de estratégias próprias para fontes e tipos específicos 
de poluentes. Estratégias razoáveis para o controle da poluição 
atmosférica são aquelas que visam reduzir, coletar, capturar 
ou reter os poluentes antes que eles atinjam à atmosfera 
(Assunção, 1998). Os filtros de mangas estão dentre os 
principais equipamentos destinados a efetuar a coleta e 
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retenção dos materiais particulados, evitando que estes sejam 
liberados diretamente na atmosfera, sem tratamento adequado 
(Souza e Chaves, 2004). 
O têxtil utilizado na confecção de mangas filtrantes para a 
filtração de chumbo, normalmente é um não tecido de poli- 
éster, que é produzido pelo processo de agulhagem, 
termofixação, calandragem e chamuscagem (Renner Têxtil, 
2001). Os não tecidos trançados possuem uma eficiência 
inicial relativamente baixa, porque apenas a superfície do 
meio filtrante oferece resistência às partículas em suspensão. 
Após se iniciar a formação da torta esta colabora com o 
processo, uma vez que passa a fazer parte do filtro. Porém, 
a espessura da torta cresce gradativamente e, consequente-
mente, vai aumentando a perda de carga no filtro, tor- 
nando-se necessário efetuar uma limpeza periódica do mesmo, 
para remover a torta, e manter assim o filtro em condições 
novamente favoráveis de operação (Dias, 2008). 
Do latim filtru, o termo filtro significa feltro que é um 
elemento que deixa passar ou barrar determinado produto, 
elemento ou energia    de acordo com o uso físico que se dá 
a este. Em mecânica e hidráulica - um filtro é qualquer peça 
de material poroso (papel, cerâmica, tela, têxtil, etc), que 
tenha pequenos orifícios, através dos quais se faz passar um 
líquido ou gás. No processo de filtração de gases são retiradas 
partículas sólidas dispersas do meio gasoso. Pode ser também 
um sistema que purifica, fazendo passarem fluídos por peças 
ou componentes de materiais porosos em filtro de não tecido, 
retendo os componentes indesejados no processo de filtração 
(Dickenson, 1994). 
O principio de operação de um sistema de filtração de 
particulados em filtros de mangas convencionais ou plissadas 
é o mesmo, onde o ar é carregado de impurezas até a entrada 
do filtro pela moega inferior e movimenta-se para cima, já com 
velocidade reduzida. As partículas são retidas na parte externa 
das mangas, enquanto o ar atravessa as mesmas. O ar filtrado 
é expelido para a atmosfera ou retorna ao processo, conforme 
mostra a Figura 1 (Renner Têxtil, 2001). Com as mangas 
convencionais e devido à velocidade de entrada no filtro, a 
distribuição dos gases não é uniforme, sobrecarregando parte 
das mangas (Ceron, 2010).

Figura 1 - Sistema de filtração de particulados. 
Fonte: Renner Têxtil (2001).

A limpeza das mangas consiste na injeção de ar comprimido 
de forma contínua e automática, através de aceleradores do 
tipo venturi, montados no plenum superior do filtro, um para 
cada manga. O ar comprimido nos venturis induz uma grande 
quantidade de ar secundário, criando uma onda de choque, com 
respectivo movimento simétrico no tecido filtrante, deslocando 
as partículas para a moega de retenção (Figura 2). O tempo de 
injeção do ar comprimido em cada fila de mangas, assim como 
a intermitência, ou seja, o período decorrido entre a limpeza de 
uma fila e a subsequente é comandado por um temporizador 
eletrônico de circuitos integrados (Ar Ambiental, 2004). 

  

Figura 2 - (a) Manga convencional; (b) Fluxos de filtragem 
e limpeza da manga. Fonte: Ar Ambiental (2004).

O projeto de um filtro de não tecido requer considerações 
de muitos parâmetros, nos quais os principais são a área 
de filtragem, perda de carga, mecanismo de limpeza e 
configuração das mangas (Tomazzoni, 2007). O tamanho do 
filtro de não tecido é determinado pela área requerida para 
filtrar os gases, a qual é função da velocidade de filtragem 
escolhida. Embora altas velocidades estejam associadas a 
altas perdas de cargas, elas também reduzem a área requerida 
(Ceron, 2010). A velocidade dos gases irá depender do método 
de limpeza, do material das mangas e das características das 
partículas. Em geral, para filtro com fios tecidos é de 0,45 a 
0,90 m/min e para os nãos tecidos pode chegar de 1,1 a 4,5 
m/min (Renner Têxtil, 2001). A deterioração dos filtros de 
não tecidos pode ocorrer devido a excesso térmico, stress 
mecânico provocado por repetidas flexões de limpeza, ataques 
químicos e abrasão (Tomazzoni, 2007). 
O objetivo deste artigo é demonstrar uma tecnologia mais 
limpa no processo de filtração de particulados de chumbo, 
em empresa industrial deste setor, com aplicação de mangas 
plissadas de poliéster com tratamento de teflon em substituição 
as mangas convencionais de não tecidos.

1.1.	Filtração	

A filtração é a passagem de um gás “sujo” por um meio 
filtrante, que separa as partículas da corrente gasosa, formando 
uma camada de pó sobre a sua superfície. Essa camada de pó 
chamada de torta de filtração, com o decorrer da filtração, 
também passa a exercer o papel de superfície filtrante, 
mostrado na Figura 3. Com o passar do tempo à espessura da 
torta vai aumentando, assim como a perda de carga no filtro, 
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até alcançar um valor de 150 mmH
2
O. Alcançado esse valor 

a torta de pó deve ser removida da superfície do não-tecido 
(Tomazzoni, 2007).

p(-Lmt) - tempo para percorrer espessura do meio filtrante.                                                                                            
p(0,t) - tempo inicial de formação da torta.
p(L,t) - tempo final de formação da torta.
z - medida inicial da espessura da torta.
Lm - espessura do meio filtrante. 
L(t) - espessura do meio filtrante com o acúmulo da torta.

Figura 3 - Filtração de particulados. 
Fonte: Dias (2008). 

Pouco se conhece sobre o comportamento da regeneração 
de um meio filtrante, ainda não é claro, por exemplo, se a 
posição das áreas regeneradas na superfície do mesmo muda 
com o passar dos ciclos de filtração e limpeza, ou se o meio 
filtrante é sempre regenerado na mesma posição (Teixeira et 
al., 2005). Dittler e Kasper (1999) realizaram experimentos de 
filtração com um sistema óptico de medidas e determinaram 
a frequência local de regeneração. Perceberam que algumas 
áreas tendem a ser regeneradas com mais frequência que 
outras, e a espessura das tortas de filtração formada aumentam 
nas áreas que não são regeneradas frequentemente. Os autores 
concluíram que o comportamento da filtração de particulados 
é bastante influenciado quando não há a completa regeneração 
do filtro, ou seja, quando ocorre o fenômeno Patchy Cleaning 
ou limpeza por blocos. 
A eficiência de filtração está fortemente relacionada com 
a porosidade do meio filtrante e o tamanho dos poros do 
particulado, pois representa a capacidade que o meio de 
filtração apresenta de reter as partículas de interesse (Barnett, 
2002). Esta propriedade também pode ser determinada através 
da permeabilidade, que representa a quantidade percentual de 
partículas que transpassam a superfície do meio de filtração, 
ou seja, que não foram retidas. Portanto, Equação 1 representa 
esta expressão, onde FE é a eficiência de filtração (filtration 
efficiency) e p é a permeabilidade. 

  FE = 1 - p                     (Equação 1) 

Nos casos onde a filtração interna não alcança valores 
adequados de remoção de partículas submicrômicas, 
existem trabalhos que recomendam o uso de membranas 
de recobrimento para os tecidos de poliéster, que tornam o 

processo exclusivamente uma filtração superficial, simulando 
com estas membranas a torta já formada (Powell, 1998; Callé 
et al., 2001). As membranas de recobrimento comumente 
utilizadas são as de politetrafluoretileno (Teflon) que exibem 
boa liberação da torta, baixa perda de carga, vida útil elevada 
e menor custo (Wimmer, 1999). Este tipo de recobrimento 
melhora a eficiência, minimizam a penetração de partículas 
no tecido, impedindo que muitas partículas se acomodem no 
interior do meio filtrante. 

1.2.	Mangas	Plissadas

Os elementos filtrantes plissados são construídos pelo 
processo spunbonded, onde as fibras são calandradas sob calor 
e pressão, garantindo maior eficiência de filtração e elevada 
estabilidade, sem haver variação na permeabilidade (Viana e 
Rocha, 2009). As mangas plissadas (Figura 4) proporcionam 
maior eficiência de filtração, cerca de duas a três vezes maiores 
que as mangas convencionais. O projeto é economicamente 
favorável devido à maior área útil do elemento filtrante (maior 
espaçamento entre as dobras plissadas), pois a saturação do 
têxtil fica retardada, aumentando a vida útil do plissado. O 
aumento de área nos plissados proporciona reduzir a relação 
ar-pano, ou seja, diminuir a velocidade de filtração em projetos 
de reformulação de filtros (Renner Têxtil, 2001; Ceron, 
2010). A manga plissada com teflon assegura a captura de 
particulados extremamente finos, com eficiência de 98,91% a 
partir de 0,5 microns de diâmetro do particulado, mostrado na 
Figura 5. A qualidade de filtração é conseguida devido ao bom 
desprendimento, com menor esforço e desgaste do elemento 
filtrante (BWF, 2007). 

Figura 4 - Manga plissada.
Fonte: Renner Têxtil (2001).                                  
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Figura 5 - Eficiência x Diâmetro da partícula.
Fonte: BWF (2007).

Conforme Ceron (2010), a conversão para filtro plissado 
pode ocorrer com mangas mais curtas (maior área interna), 
o que cria uma câmara maior abaixo das mangas plissadas, 
proporcionando que boa parte do pó já precipite na moega, 
reduzindo a carga que vai subir para as mangas. A Figura 6 
apresenta as duas condições internas no filtro, com mangas 
convencionais e plissadas, onde se verifica a distribuição 
homogênea das velocidades dos gases com plissados (linhas 
vermelhas de fluxo).  

Figura 6 - (a) Filtro convencional;      (b) Filtro plissado. 
Fonte: Ceron (2010). 

1.3.	Projeto	de	Conversão

A conversão do filtro foi projetada com o objetivo de aumentar 
a eficiência de captura dos poluentes de maneira a satisfazer 
os requisitos da legislação de baixas emissões de particulados 
e chumbo. As relações das variáveis e mudanças realizadas no 
filtro para mangas convencionais e plissadas de poliéster com 
teflon são mostradas na Tabela 2. 

Condições do equipamento Convencional Plissada
Volume de gás (m3/h) 3.534,20 3.534,20
Temperatura média (ºC) 31,10 32,70
Umidade dos gases (% vol.) 1,19 1,42
Número de linhas 5 3
Número de colunas 7 7
Número de mangas 35 21
Diâmetro das mangas (mm) 165 150
Comprimento das mangas (mm) 3.800 2.000
Área filtrante da manga (m2) 1,97 4,00
Relação ar pano (m3/m2.min) 0,85 0,70
Área filtrante do filtro (m2) 69,30 84,15
Velocidade ascendente (m/seg) 1,00 0,70

Tabela	2	-	Variáveis	e	mudanças	no	projeto	das	mangas.

METODOLOGIA

Conforme recomenda a legislação o teste foi realizado 
nas condições plenas de carga do filtro de acordo com a 
metodologia NBR 12019:1990 – Efluentes gasosos em dutos e 
chaminés de fonte estacionárias – Determinação de materiais 
particulados. 
Os dados foram acompanhados pela operação da empresa, 
com dados on line fornecidos para os autores pelo software 
FSC, durante 12 meses com mangas convencionais de 
poliéster e posteriormente com mangas plissadas de poliéster 
com teflon, pelo mesmo período de tempo, controlando 
as variáveis de material particulado e chumbo, ambos em 
mg/Nm3. O teste de amostragem de emissão e temperatura 
dos gases foi realizado de forma direta e continua em duto de 
chaminé (Figura 7-a), localizado logo após o filtro. A sonda 
Autel, modelo RP-04 foi colocada na parte interna do duto 
da chaminé, para monitorar a emissão através do impacto de 
particulados em haste metálica (Figura 7-b). Os resultados 
são transmitidos por efeito triboelétrico para detector GDM-
01 (Figura 7-c), que é conectado ao software FSC. Para o 
controle de vazão, velocidade e pressão do sistema foi usado 
um medidor portátil MVP-2, com transmissão por sinal 4-20 
mA, para monitoramento remoto das variáveis do processo.    

Figura 7 - (a) Chaminé após o filtro

Figura 7 - (b) Parte externa da sonda
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Figura 7 - (c) Detector GDM-01.

3.	RESULTADOS	E	DISCUSSÃO	

Os acompanhamentos diários de emissão do filtro foram 
monitorados em mg/Nm3 para material particulado (M.P.) e 
chumbo (Pb), através de três leituras diárias (8, 16 e 24 h). 
Os resultados das médias diárias foram transformados em 
um valor mensal, apresentado na Tabela 3 com seu respectivo 
desvio padrão, primeiro com manga convenciona de poliéster 
e após a mudança do projeto para manga plissada de poliéster 
com teflon.    

Mês
Convencional Plissada

M.P. Pb M.P. Pb
1 5,12±0,36 2,35±0,19 2,03±0,22  0,03±0,01 
2 6,15± 0,41 3,45±0,18 2,22±0,21 0,02±0,01 
3 7,58±0,62 4,22±0,29 2,50±0,34 0,04±0,01 
4 9,54±0,86 4,56±0,35 2,43±0,39 0,03±0,00 
5 14,65±1,04 4,89±0,41 2,35±0,28 0,05±0,01 
6 24,78±1,55 6,12±0,36 2,12±0,30 0,04±0,00 
7 28,93±2,02 7,63±0,45 3,11±0,33 0,07±0,01 
8 35,85±2,45 7,72±0,51 2,85±0,24 0,10±0,02 
9 39,11±1,85 9,12±0,74 3,19±0,35 0,09±0,01 
10 60,35±2,93 10,22±0,69 3,45±0,29 0,12±0,02 
11 69,22±3,03 12,34±0,88 4,12±0,25 0,13±0,02 
12 79,36±4,56 14,68±0,94 4,27±0,36 0,15±0,01 

Tabela	3	-	Resultados	de	emissão	em	mg/Nm3.

A apresentação dos resultados da Tabela 3 é mostrada em 
forma de gráficos para a manga convencional, com a faixa 
limite de uso em vermelho (Figura 8); e para a manga plissada 
com a tendência de durabilidade pelas equações polinomiais 
das curvas (Figura 9).  
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mês

m
g/

Nm
3

M.P. 
Pb 

Manga Plissada

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mês

m
g/

N
m

3

M.P.
Pb 

Figura 8 - Acompanhamento de emissão para
manga convencional.

Figura 9 - Acompanhamento de emissão para manga plissada.

O tempo de vida útil para a manga convencional ficou limitado 
em 6 meses de uso, devido a emissão de chumbo atingir 6,12 
mg/Nm3, ultrapassando o limite recomendado pelo CONAMA 
nº 382 em 5 mg/Nm3. Para o material particulado o tempo 
chegou em 10 meses de uso, até atingir emissão de 60,35 
mg/Nm3, que ultrapassou os 50 mg/Nm3 recomendados pela 
legislação. 

As equações 2 e 3 são polinômios que representam respec- 
tivamente as curvas de M.P. e Pb na Figura 9, listas a seguir:

y = 0,0204 x2 – 0,0736 x + 2,2618 (R2 = 0,9166)                         (Equação 2) 

z = 0,0009 x2 + 0,0001 x + 0,0234 (R2 = 0,9563)                         (Equação 3) 

A estimativa de durabilidade para as mangas plissadas é 
baseada nos limites da Tabela 1. Usando a Equação 2 atingirá 
51,57 mg/Nm3 de emissão de material particulado (valor de y)
com 51 meses (valor de x), aproximadamente 4 anos de uso. Já 
a estimativa do controle do chumbo pela Equação 3 é superior, 
chegando a 75 meses de uso (valor de x) até atingir a emissão 
de 5,09 mg/Nm3 (valor de z). Portanto, a vida útil da manga 
plissada é estimada em 4 anos de uso, controlada pela emissão 
de material particulado.          
A utilização de manga plissada inverteu a tendência da 
variável de controle no filtro, pois com manga convencional 
o limitante de emissão é o chumbo, ao passo que com manga 
plissada passou a ser o material particulado. Por limitador 
entende-se o primeiro controle a ultrapassar os recomendados 
pelo CONAMA nº 382 de 2006 (Tabela 1).  

A Tabela 4 mostra os custos relativos para os dois tipos 
de mangas filtrantes, conforme o tempo de vida útil 
(Figuras 8 e 9), onde as mangas plissadas apresentam melhor 
viabilidade econômica. O custo das mangas plissadas para 6 
meses foi divido proporcionalmente.       

Avaliação Econômica Convencional Plissada
Número de mangas 35 21
Custo unitário (R$) 40,00 370,00
Custo em 6 meses (R$) 1.400,00 971,25
Trocas para 4 anos 8 1
Custo em 4 anos (R$) 11.200,00 7.770,00
Redução em 4 anos (%) - 31,25

Tabela	4	-	Custos	comparativos	com	mangas
convencional	e	plissada
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4.	CONCLUSÕES

Os resultados mostram que as emissões de material particulado 
e de chumbo foram controladas com manga plissada durante 
os 12 meses de avaliação, com valores abaixo do que a 
legislação recomenda. Ocorreu aumento da capacidade de 
filtração, conseqüentemente elevando o desempenho de 
produção, devido à diminuição do tempo de paradas para troca 
de mangas filtrantes. Portanto, a conversão foi uma solução 
economicamente viável, evitando a compra de um novo 
equipamento e conseguiu-se uma redução estimada de 31,25% 
pela troca de elementos filtrantes.         
Pode-se concluir que é perfeitamente possível ajustar a utilização 
da mesma tecnologia de plissados de poliéster com teflon para 
a maioria dos processos industriais que utilizam filtros de 
mangas de não tecidos de poliéster para filtração de chumbo. 
A vasta gama de tipos de agressões ao meio ambiente nas 
atividades industriais obriga a necessidade de especializações 
diversificadas para seus controles, pois, até dentro de um 
mesmo tipo, os controles dos poluentes se diferenciam pela 
espécie, pela quantidade e até mesmo pela periodicidade 
da agressão. Assim, caso a caso, tecnologias específicas se 
impõem. Enfim, o controle deverá ter a tecnologia adequada 
para que se alcance, com eficiência, o benefício ambiental que 
justifique o investimento em controles por equipamentos e 
materiais têxteis diferenciados.  
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RESUMO

No presente trabalho é apresentada a tecnologia de 
funcionamento e de concepção do reator de biofilme em 
leito fluidizado, operando com fluxo contínuo, bem como 
alguns resultados de pesquisas trabalhando com fluxo 
intermitente. Embora a tecnologia seja utilizada, mas pouco 
conhecida no Brasil, os reatores de leito fluidizado já estão 
consagrados no Mundo. Sendo operadas com menores tempos 
de detenção hidráulica e altas cargas orgânicas, as instalações 
são compactas e de fácil inserção no ambiente urbano. A 
produção de lodo é baixa quando se comparam o reator de 
leito fluidizado com tecnologias de tratamentos biológicos. 
Os resultados apresentados para o reator de leito fluidizado 
mostraram alta eficiência (> 90%) na remoção de matéria 
carbonácea e nutrientes, quando operado em batelada (RLFB) 
sob diferentes condições operacionais e de material de suporte 
(PET e PVC).

ABSTRACT

This work presents the operational technology and the 
conception of the biofilm fluidized-bed reactor with a 
continuous flow as well as research results with intermittent 
flow. This technology is used but little known in Brazil 
despite being already consolidated in the world. Utilizing 
shorter hydraulic retention times and higher organic loads, 

the installations are compact and easy to insert in an urban 
environment. The sludge production of the fluidized-bed reactor 
is low compared to that of biological treatment technologies. 
The results from the fluidized-bed reactor demonstrated high 
removal efficiencies (>90%)  for carbonaceous matter and 
nutrients when operated in the sequencing batch mode (SFBR) 
under different operational conditions and support materials 
(PET, PVC).

Palavras	Chave:	biomassa imobilizada; leito fluidizado; re-
ator em bateladas sequenciais; tratamento de efluentes

Keywords:	fixed biomass, fluidized-bed, sequencing batch re-
actor, wastewater treatment

INTRODUÇÃO

As atividades humanas, cada vez mais diversificadas, 
associadas ao rápido crescimento demográfico e problemas 
de infra-estrutura urbana (saneamento básico) têm gerado, na 
maioria das cidades brasileiras, resíduos sólidos e líquidos que 
contribuem para aumentar o nível de poluição ambiental. A 
maioria dos mananciais está sendo poluída e deteriorada, seja 
pela falta de investimentos em coleta, tratamento e disposição 
final de esgotos, seja pela disposição inadequada de resíduos 
sólidos, afetando sua disponibilidade e qualidade, bem como, 
a qualidade de vida da população.  
As preocupações com a preservação de mananciais de água e 
com o cumprimento dos padrões de lançamento de efluentes, 
exigidos pelos órgãos de controle ambiental, vêm crescendo no 
mundo inteiro. Pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo 
de desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de 
efluentes, visando um tratamento mais completo, em termos 
de remoção de matéria carbonácea e de nutrientes (Larsen et 
al., 2007). 
Novos processos de tratamento biológico têm sido utilizados 
para melhorar o desempenho de Estações de Tratamento de 
Esgotos (ETEs). Dentre eles, destacam-se os processos de 
tratamento biológico que utilizam biomassa imobilizada, 
que vêm ganhando destaque no cenário biotecnológico, 
devido ao fato de utilizarem uma elevada relação “tempo de 
retenção celular/tempo de detenção hidráulica” (θc/TDH). 
Desse modo, surgiram novas configurações de reatores que 
requerem menor área para a estação de tratamento, envolvem 
processos menos dependentes da separação de biomassa e, 
sobretudo, mantêm elevada concentração de biomassa com 
diversidade de microrganismos no seu interior (Dempsey et 
al., 2006; Zhang et al., 2007). Entretanto, o sucesso desses 
reatores está diretamente ligado ao crescente avanço das 
técnicas de imobilização e retenção dos microrganismos. Estas 
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têm permitido que esses reatores suportem bem as variações 
de cargas hidráulicas e orgânicas, bem como possibilitam o 
desenvolvimento dos processos aeróbio, anaeróbio e anóxico, 
dependentes apenas das condições de operação a que são 
submetidos (García-Morales et al., 2003; Islam et al., 2009). 
Os reatores com biomassa imobilizada são aqueles que dis-
põem de um meio suporte para a fixação dos microrganismos 
em sua superfície, formando biofilmes, que se mantêm dentro 
do reator. Eles se dividem, em função da movimentação do 
leito, em dois grupos principais: os de leito fixo e os de leito 
móvel. Nesses últimos, a movimentação do leito é geralmente 
garantida por meio do fluxo ascendente ou descendente da 
água residuária, por agitação mecânica ou pela injeção de gás 
(Lazarova & Manem, 2000). De um modo geral, o tamanho, 
a área superficial, a geometria e o tipo de material suporte são 
muito variáveis e têm uma forte influência sobre a cinética do 
tratamento biológico.
Dentre os reatores de leito móvel, destaca-se o reator de leito 
fluidizado (RLF) que passou a ter grande desenvolvimento no 
tratamento de águas residuárias municipal e industrial a partir 
da década de 70, principalmente na Inglaterra e nos Estados 
Unidos. A partir dos anos 80, passou a ser instalado em muitos 
países para uma extensa variedade de aplicações (Sutton et al., 
1999). Na Europa e EUA, por exemplo, nos anos 90 mais de 
65 estações de tratamento já operavam com leito fluidizado 
em escala real (Lazarova & Manem, 1993) e no Japão, em 
2001, foi constatado que cerca de 40 unidades operavam 
principalmente para tratamento de despejos industriais (Tanaka 
et al., 2001). Esses reatores têm sido pesquisados também 
para remoção simultânea de sulfeto e nitrato (Beristain-
Cardoso et al., 2008; Beristain-Cardoso et al., 2009), com 
cargas aplicadas variando entre 0,17 e 0,23 kg NO3-N/m3.dia, 
conseguindo completa remoção de N e S e elevada remoção (> 
90%) de demanda química de oxigênio (DQO). No Brasil, sua 
aplicação encontra-se ainda em nível de pesquisas (Distler et 
al., 1995; Bergamasco et al., 1997; Wolff et al., 1998; Silva et 
al., 1999; Campos et al., 2002; Martins et al., 2003; Mendonça 
et al., 2005; Gebara et al., 2006). 

Descrição	da	Tecnologia

Nos reatores de leito fluidizado, a biomassa se desenvolve 
aderida a um suporte inerte, em geral, partículas de pequenas 
dimensões e porosas que são mantidas em suspensão pela alta 
velocidade ascendente do fluido a ser tratado, ou seja, pela 
fluidização. Essa consiste em colocar as partículas sólidas em 
expansão por intermédio de uma corrente ascendente líquida 
ou gasosa que permite melhorar a transferência de oxigênio 
e separação das fases nos reatores (Lazarova & Manem, 
2000; Rittmann & McCarty, 2001). Sreekrishnan et al. (1991) 
chamam a atenção para a necessidade de reduzir a recirculação 
do efluente ao valor mínimo possível, a fim de se obter um 
menor custo na operação do reator.
De acordo com Gonçalves et al. (2001), o reator no seu estado 
pseudo-estacionário inicial, possui leito bifásico (sólido e 
líquido) e, à medida que inicia a sua operação, seja com 
introdução de ar (reator aeróbio) ou pela formação de biogás 

(reator anaeróbio), forma um sistema trifásico (sólido, líquido 
e gasoso), no qual:

• A fase sólida é composta de material inerte ou granular que 
permite a retenção de sólidos suspensos e a fixação da bio-
massa;

• A fase líquida é onde o material sólido é imerso e é renovada 
continuamente pelo suprimento do efluente;

• A fase gasosa é criada pela entrada de ar no reator (aeróbio), 
ou pela geração interna de biogás (reator anaeróbio).

Os materiais suporte utilizados apresentam elevada superfície 
específica para a adesão da biomassa, sendo em maioria grãos 
de pequeno diâmetro (0,2 a 2,0 mm). Nas estações de tratamento 
de esgotos (ETE) são, geralmente, materiais granulares de 
origem mineral. Isto se dá, devido à predominância quase 
que exclusiva deste tipo de suporte em reatores de biofilmes 
durante a década de 80, quando as primeiras experiências 
em escala real ocorreram. Grãos de argila calcinada, xisto 
expandido, materiais arenosos, pozolana e carvão ativado são 
também exemplos, sendo alguns objetos de patente industrial 
(Chernicharo, 1997). Por outro lado, a utilização de materiais 
sintéticos tais como poliestireno, polipropileno, poliuretano, 
PVC e outros plásticos, com peso específico variando 
entre 0,03 e 0,90 g/cm3, se expandiu no início dos anos 90. 
Considera-se o custo destes materiais mais elevado do que os 
de origem mineral, mas que pode ser compensado por uma 
menor demanda energética para fluidização (Gonçalves, 1996). 
O leito fluidizado trifásico utiliza simultaneamente a injeção 
de gás e líquido no reator, o que melhora à transferência 
líquido/biofilme e induz alta força de cisalhamento que 
controla a espessura do biofilme. Esse tipo de reator mini-
miza problemas com a limitação da altura útil do reator para 
transferência de oxigênio e crescente perda de carga que 
pode levar a estratificação do leito em reatores de leito fixo 
(Rittmann & McCarty, 2001).  
O comportamento das partículas do leito é função da velocidade 
do líquido (sistema bifásico) e do líquido e do gás (sistema 
trifásico). As condições hidrodinâmicas no reator podem ser 
traduzidas pela relação linear existente entre a perda de carga 
e a velocidade ascensional do líquido. A fluidização do leito 
é alcançada a partir de um valor da velocidade ascensional, 
quando a perda de carga no reator se torna constante. Neste 
estado de fluidização, o peso de uma partícula no leito se 
iguala à força de arraste, devido à velocidade ascensional 
e, em conseqüência, o seu movimento é independente das 
demais. Este fenômeno caracteriza o reator de leito fluidizado 
(Gonçalves et al., 2001). À medida que a velocidade aumenta 
o leito de partículas vai se expandindo gradualmente. 
O reator de leito fluidizado típico consiste geralmente de 
um tanque cilíndrico e com geometria que favorece elevada 
relação “altura/diâmetro”, para promover a aplicação de 
altas velocidades ascensionais do líquido, de até 10 m/h ou 
superior. Portanto, se trata de um reator de fluxo ascendente, 
com altura elevada, às vezes superior a 10 m, em que se aplica 
a recirculação do efluente, quando necessária, para a obtenção, 
junto com a vazão afluente, da velocidade ascensional desejada 
(Gonçalves et al., 2001). Na Figura 1 visualiza-se um esquema 
de reator de leito fluidizado trifásico. 
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Figura 1- Esquema de um reator de leito fluidizado aeróbio
(modificado de Rittmann & McCarty, 2001)

Os reatores de leito fluidizado apresentam aspectos positivos 
e negativos, que de um modo geral podem ser agrupados em: 
biomassa, operação e construção, conforme apresentado na 
Tabela 1.

Tabela	1-	Aspectos	positivos	e	negativos	dos	reatores
de	leito	fluidizado

ASPECTOS POSITIVOS NEGATIVOS

Biomassa

- a elevada concentração de biomassa permite 
tratar cargas altas de efluentes;
- a espessura do biofilme pode ser controlada e 
otimizada;
- a biomassa se adapta a vários tipos de 
efluentes.  

- material suporte de custo 
elevado;

Operação

- produz elevada eficiência de tratamento;
-operação sob regime contínuo ou intermitente;
-trabalham com TDH relativamente baixo;
-potencialidade de tratar efluentes com sólidos 
suspensos sem problemas de colmatação do 
leito.

- controle da velocidade;
-consumo elevado de energia;
-reposição do material suporte;
-desgaste do material suporte.

Construção
-demanda por pequenas áreas e volumes;
-apresentam boas possibilidades de modulação;
-dependendo do material de execução o reator 
pode ser transportado. 

-revestimento contra corrosão;
-dispositivo para remoção de 
escuma e introdução do 
material suporte.

Fonte: Mendonça (2004) apud Gebara (2006)

Um dos cuidados que se deve ter na operação do leito 
fluidizado é o controle da velocidade do fluido ascendente, 
pois esta deve ser suficiente para a fluidização, mas não pode 
ser tão alta a ponto de o material suporte ser arrastado para fora 
do reator (Beristain-Cardoso et al., 2008). Dependendo do tipo 
de fluidização e do material suporte utilizado, a quantidade 
de biofilme desprendido pode ser grande devido à abrasão 
(causado pela colisão entre as partículas de suporte recobertas 
por biofilme - biopartículas) e a erosão (causada pelas forças 
de cisalhamento do fluido em contato com a superfície do 
biofilme) (Rittmann & McCarty, 2001).  A abrasão e a erosão 
atuam na remoção de pequenos grupos de células da superfície 
do biofilme, mas são diferenciadas por seus mecanismos.
Estudos sobre o controle do biofilme desenvolvido em leito 
fluidizado trifásico aeróbio, realizados por Costa (1989), 
evidenciaram a existência de um regime estacionário para a fase 
líquida e um regime “pseudo-estacionário” para a biomassa 

fixa no interior do reator. Em paralelo, Nguyen (1989) mostrou 
que sob o aspecto morfológico, o biofilme é composto por uma 
“biomassa ativa”, responsável pela degradação do substrato e 
por uma “biomassa inativa” responsável pela acumulação de 
massa do biofilme sobre o suporte. Biofilmes espessos em 
geral são menos ativos que biofilmes finos e densos. Trinet 
et al. (1991) e Costa (1991) relataram, para reator de leito 
fluidizado trifásico, que a colonização do suporte aumenta com 
o aumento da carga aplicada e é influenciada pelos parâmetros 
físicos de funcionamento do reator, tais como velocidade 
de passagem do líquido e do ar. Os quais são causadores da 
abrasão e do cisalhamento da biomassa fixa, e são os principais 
responsáveis pela manutenção de um biofilme fino e denso no 
interior do reator. 
Vários estudos mostram a utilização com sucesso de reatores 
de leito fluidizado  para a oxidação do carbono, nitrificação, 
desnitrificação e tratamento anaeróbio de uma ampla variedade 
de águas residuárias (Wolff et al., 1998; Martín et al., 2007; 
Chen et al., 2008; Kumar & Saravanan, 2009; Beristain-
Cardoso et al., 2009).

Reatores	de	Leito	Fluidizados	Operados	em
Fluxo	Contínuo

Na Tabela 2 estão listados resultados obtidos por diversos 
pesquisadores brasileiros, com reatores de leito fluidizado, 
funcionando em fluxo contínuo, para tratamento de diferentes 
efluentes, com variações no tipo de material suporte, na 
geometria do reator e na carga orgânica volumétrica (COV) 
aplicada.   
Essas pesquisas mostraram que os reatores de leito fluidizado, 
operando em fluxo contínuo, são unidades com grande 
potencial para tratamento de despejos, apresentando-se 
eficientes na remoção da matéria orgânica, trabalhando com 
reduzidos TDH e elevadas cargas orgânicas. Nesses estudos, 
no entanto, não foi pesquisada a remoção de nutrientes

Autor Suporte Substrato COVaplicada 
(kg DQO/m3.d)

TDH 
(min) 

 

DQO Total 
removida (%) 

 

Tipo de 
reator 

Maragno e 
Campos 
(1991) 

Areia fina 
(Ø 0,2 mm) 

Sintético 13,4 e 11,2 60 e 90 62 e 91  Trifásico 
anaeróbio 

Tavares et 
al. (1994)  

OSBG® 
Poliestireno 

Sintético 6,9 – 24,5 10-30 55 a 76 
* DQO solúvel 

Trifásico 
aeróbio 

Distler et al. 
(1995) 

Poliestireno Esgoto 
doméstico 

2,8 a 5,4 60 a 
120 

55 a 77 Trifásico 
aeróbio 

Wolff et al. 
(1998) 

 
OSBG® 

Sintético 
(têxtil) 

 
29 a 62 

 
22 

 
25 a 61 

Trifásico 
aeróbio 

 
Campos et 
al. (2002) 

 
PVC 

reciclado 

 Restaurante +  
Esgoto 

Doméstico 
 

25 e 36 
 

42 
 

67 e 78 
 

Trifásico 
aeróbio 

Martins et al. 
(2003) 

OSBG®, 
PVC, PET  

Esgoto de 
restaurante 

13 a 29 21 e 42 37 a 67 Trifásico 
aeróbio 

 
Mendonça et 

al. (2005) 

Carvão 
ativado 
granular 
(CAG) 

 
Esgoto 

sanitário 

 
5,0 

 
200 

 
68 

 
Trifásico 

anaeróbio 

Gebara 
(2006) 

Areia fina Esgoto 
sanitário 

5 a 8 180 84 Trifásico 
aeróbio 

Tabela	2	-	Resultados	obtidos	para	reatores	de	leito
fluidizado	fluxo	contínuo,	por	diversos

pesquisadores	brasileiros

Reatores	de	Leito	Fluidizado	Operados	em
Bateladas	Sequenciais

Os estudos mais recentes avançam para pesquisas sobre 
o reator de leito fluidizado de fluxo intermitente, ou seja, 
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operado em bateladas seqüenciais. Neste processo, o reator 
tem como opção combinar as vantagens do Reator em 
Bateladas Seqüenciais (RBS) e dos reatores biológicos com 
biofilmes (Andreottola et al., 2002; Martín et al., 2007). Esta 
combinação permite que o sistema seja mais estável, devido 
a maior área superficial para o crescimento bacteriano fixo 
e, com isso, manter uma elevada concentração de biomassa, 
incentivando culturas de organismos de velocidade de 
crescimento lento (como as bactérias nitrificantes, entre 
outras) e a distribuição homogênea de biomassa (Cho et al., 
2001). Desta maneira, a coexistência de atividade aeróbia/
anóxica no mesmo ecossistema é possível, sendo favorável 
para uma operação seqüencial. 
O Reator de Leito Fluidizado em Bateladas Seqüenciais 
(RLFB) tem como vantagem adicional não necessitar de 
unidade de decantação para a produção do efluente clarificado. 
A duração de cada fase do ciclo é controlada por tempo pré-
determinado e, dependendo da operação e do controle de 
tempo, o RLFB consegue executar a oxidação do carbono, 
bem como realizar o processo de nitrificação e desnitrificação, 
simultaneamente, em uma única unidade. Isto ocorre devido 
à heterogeneidade e à existência de várias comunidades de 
microrganismos em um único sistema (Ju et al.,2007) . O 
biofilme suporta as condições aeróbias, anóxicas/anaeróbias, 
que se alternam durante cada ciclo. 
A operação típica do Reator RLFB é semelhante ao do Reator 
por Bateladas Seqüenciais (RBS), ou seja, possui diferentes 
estágios biológicos: anaeróbio/anóxico e aeróbio, dependendo 
do tratamento que se deseja alcançar. 
A literatura científica relata poucos estudos utilizando Reator 
RLFB. Na Espanha, Martín et al. (2007) trabalharam com 
dois reatores de leito fluidizado híbridos, em escala piloto, 
utilizando o carvão ativado granular (CAG) e Sepiolite 
(argila expandida) como materiais suporte. Os reatores foram 
operados continuamente com água residuária sintética e 
industrial e com pequenos ciclos aerados, com o objetivo de 
promover a remoção da matéria orgânica, nitrogênio total e 
fósforo. O reator preenchido com Sepiolite tratando somente 
água residuária sintética e com ciclos de 10 horas removeu 
88% de DQO, 99% de amônio, 55% de nitrogênio total e 80% 
de fósforo. O reator preenchido com CAG e com ciclos de 13,6 
horas foi operado durante quatro meses com efluente sintético e 
quatro meses com efluente industrial, foram obtidas remoções 
de 98% de DQO, 96% de amônio e 66% de nitrogênio total. O 
fósforo não foi significativamente removido.
No Brasil, citam-se as pesquisas realizadas no Laboratório de 
Efluentes Líquidos e Gasosos (LABEFLU), do Departamento 
de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), como por exemplo, Barbosa 
(2004); Bortolotto (2004) e Campos (2006).
Barbosa (2004)  utilizou um reator piloto com 12 L de 
volume, tratando esgoto sanitário misturado com esgoto de 
restaurante, com cargas aplicadas variando entre 0,8 e 5,5 kg 
DQO

filtrada
/m3.d. O material suporte utilizado foi o PET 

reciclado com densidade 1342  kg/m3 e diâmetro médio das 
partículas de 2,53 mm. Foram obtidas eficiências variando 
entre 41,5 e 86 % na remoção de DQO

filtrada
, tendo DQO

filtrada
 

residual média entre  12 e 400  mg/L, e eficiências entre 55 

e 93% na remoção de fósforo total, para ciclos operacionais 
(aeróbio/anóxico) com duração entre 4 e 6 horas. Na Figura 2 
são apresentados resultados de DQO

filtrada
 e fósforo total, 

referentes aos ciclos monitorados durante a estratégia 
operacional: 1,5 hora de reação aeróbia e 4,5 horas de reação 
anóxica (E31 a E39). Na Figura 3 têm-se os resultados de 
DQO

filtrada
 e compostos de nitrogênio ao longo de um ciclo 

padrão (E31).
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Figura 2- Resultados para DQO filtrada e fósforo total, ao longo 
das fases dos ciclos: enchimento; reação aeróbia/1,5 h e reação 

anóxica/4,5 h, efluente de restaurante + esgoto sanitário 
(Barbosa, 2004).

Verifica-se que a DQO
filtrada

 foi reduzida durante os primeiros 
minutos do ciclo, devido ao efeito de diluição com o volume 
restante do ciclo anterior (30%), e continuou seu consumo ao 
longo do ciclo, com remoção efetiva, variando entre 70 e 93%, 
exceto para os ciclos onde aconteceram problemas no sistema 
de aeração (ciclos 36 e 37- Figura 2). O fósforo também 
foi bem removido, ao final da fase anóxica encontrava-se 
com concentrações variando entre 1 e 2 mg/L, na maioria 
ciclos operacionais monitorados. Quanto aos compostos de 
nitrogênio, a amônia foi convertida a nitrito e nitrato, via 
nitrificação na fase aeróbia e houve desnitrificação durante 
a fase anóxica, como pode ser observado nos resultados 
apresentados na Figura 3.
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Figura 3- Resultados para DQO filtrada e compostos de 
nitrogênio, ao longo de um ciclo padrão (6hs): 
reação aeróbia-1,5 h e reação anóxica-4,5 h, 

efluente de restaurante + esgoto sanitário 
(E31: ensaio 31) (Barbosa, 2004).

Na Figura 4 tem-se fotos do biofilme sobre o material suporte 
(PET) capturadas no microscópio ótico (OLYMPUS, modelo 
BX 40), com formação de Vorticellas ssp (A) e de Epistiylis 
(B). Segundo Canler et al. (1999), a ocorrência destes revela 
boa ou muito boa qualidade do tratamento da água residuária.

(a) (b)

Figura 4- Microscopias óticas do biofilme sobre a superfície do 
suporte (PET) (aumento 100x) (Barbosa, 2004).

No estudo efetuado por Bortolotto (2004), utilizou-se esse 
mesmo reator piloto para tratamento de esgoto sanitário, usando 
o PVC reciclado como material suporte (densidade 1329 kg/
m3 e diâmetro médio 4,02 mm) e com ciclos aeróbios de 12 
horas de duração. Foram aplicadas cargas variando entre 0,12 
e 0,23 kg DQO

filtrada
/m3.d e entre 0,023 e 0,043 kg N-NH

4
/m3.d. 

Foram obtidos 86% na eficiência de remoção de DQO
filtrada

 e 
99% de conversão do amônio a nitrito e nitrato. Ao final de 7 

horas de duração do ciclo, o efluente apresentava concentrações 
médias de DQO

filtrada
 < 50 mg/L e de N-NH

4
< 1 mg/L, 

conforme dados apresentados na Tabela 3. Durante os ciclos a 
alcalinidade aumentou devido à adição de carbonato de sódio 
no período de mistura do esgoto bruto (afluente) com o esgoto 
tratado remanescente do ciclo anterior. A temperatura também 
teve um aumento no final do ciclo devido ao aquecimento 
efetuado pela bomba de recirculação do efluente tratado. 

Tabela	3-	Valores	médios	e	desvio	padrão	das	variáveis	
monitoradas	no	início	e	final	dos	ciclos	operacionais	

(n=5	e	*n=4)	(Bortolotto,	2004).
Variáveis Afluente (enchimento) Efluente (final do ciclo) 

pH 6,68 ± 0,25 7,7 ± 0,06

Amônia (mg N- NH4/L) 34,68 ± 5,55 0,34 ± 0,19

Nitrito (mg N-NO2/L) 0,0 ± 0,0 5,40 ± 0,27

Nitrato (mg N-NO3/L) 0,11 ± 0,07 11,17 ± 3,05

DQOfiltrada (mg/L) 227 ± 26,11 48 ± 8

Alcalinidade (mg/L CaCO3)* 179 ± 19,63 233± 7,

Temperatura (ºC) 25,40 ± 1,08 34,40 ± 1,20

ORP (mV) -135,38 ± 13,62 102,8 ± 6,95

Obs. n= número de amostras

Na Figura 5 apresenta-se o perfil temporal obtido ao longo de 
um ciclo para as varáveis: DQO

filtrada
 e compostos de nitrogênio 

(amônia, nitrito e nitrato), onde se observa que  a remoção 
carbonácea (DQO) ocorre nas primeiras horas da batelada, 
com eficiência em torno de 80 %; a amônia também tem 
uma queda brusca nas primeiras horas da batelada, chegando 
a valores <  5,0 mg/L em cerca de 7 horas, apresentando 
eficiência de remoção de 99 %.  Houve nitrificação, com 
valores finais de N-NO

X
 de 12 mg/L. No gráfico do pH, 

verifica-se que houve aumento no início do ciclo devido à 
adição de carbonato de sódio (para compensar o consumo da 
alcalinidade no ciclo anterior), em seguida, observa-se uma 
queda dos valores obtidos entre 1 e 2 horas, passando de 
7,55 para 7,40, mantendo-se nesse patamar até o tempo de 
aproximadamente 6 horas, após o qual aumenta para 7,5. Esse 
perfil é indicativo do conhecido “vale da amônia”, descrito em 
muitos trabalhos (Andreottola et al., 2001), onde o aumento 
abrupto do pH, também observado no comportamento do 
oxigênio dissolvido e do potencial redox (ORP), indica o 
fim da oxidação da amônia pelas bactérias nitrificantes, e é 
chamado como o “break point” da nitrificação (Yu et al., 1997).
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Figura 5 - Perfil temporal para a DQOfiltrada, compostos de 
nitrogênio (N-NH4, N-NO2, N-NO3) e pH ao longo de um ciclo 

operacional (Bortolotto, 2004).

Na Figura 6 visualiza-se foto do biofilme capturada no 
microscópico eletrônico de varredura (MEV). O biofilme 
apresentou-se bem formado, com predominância de Vorticellas 
sp e Epistylis sp, que são indicadores de quadro estável do 
tratamento, com matriz gelatinosa (Zooglea) aglutinadora 
de bactérias e de partículas em suspensão. Segundo Fried & 
Lemmer (2003), os protozoários carnívoros pedunculados, 
como as Vorticellas sp, conseguem protege-se da abrasão atra-
vés da retração para dentro do próprio biofilme ou pela 
formação de grandes colônias que aderem ao material suporte, 
sendo capazes de mudar rapidamente suas comunidades em 
função de mudanças nas condições operacionais da estação 
de tratamento.

Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura do PVC coloni-
zado com Vorticellas sp (aumento 500X) (Bortolotto, 2004).

Nos estudos realizados por Campos (2006), o RLFB piloto 
tinha volume de aproximado de 133 L e foi usado para o 
tratamento de esgoto sanitário. Foram realizados ciclos 

operacionais com as fases de: enchimento, reação biológica 
(anóxica/aeróbia) e retirada, sendo estudadas 24 e 12 horas de 
duração. Para cargas aplicadas variando entre 0,11 a 0,37 kg 
DQO

filtrada
/m3.d e 0,011 a 0,033 kg N-NH

4
/m3.d. Observaram-

se eficiências de nitrificação e desnitrificação acima de 90% 
para os ciclos de 24 horas e acima de 60% para os ciclos de 12 
horas. Quanto à remoção de DQO

filtrada
, para as duas condições 

de duração dos ciclos, foram obtidas eficiências acima de 80%, 
sendo a concentração ao final dos ciclos < 45 mg/L. 
Na Figura 7 estão apresentadas as concentrações de DQO

filtrada
 e 

compostos de nitrogênio ao longo de alguns ciclos operacionais 
com 24 horas de duração, onde se verifica  que ocorre uma 
queda acentuada da DQO

filtrada
 já no início da batelada, ou seja, 

nos primeiros 30-60 min, indicando que a carga orgânica estava 
sendo utilizada no processo de desnitrificação (fase anóxica). 
Observa-se também, que após a queda, a DQO

filtrada
 manteve-

se pouco alterada, com concentrações médias efluente de 
30±3,5 mg/L, correspondendo a DQO

filtrada
 residual. O reator 

teve eficiência média de remoção de DQO
filtrada

 de 93±0,6% 
e a COV

removida
 média foi de 0,12 kg DQO

filtrada
/m3.dia 

(correspondente a uma remoção de 77%).  
Quanto aos compostos de nitrogênio, aos 680 minutos, o 
amônio foi praticamente todo convertido à forma de nitrato, 
com concentração residual em torno de 1,0 mg NH

4
-N/L, 

o nitrito com concentrações aproximadamente nulas (não 
detectado pelo aparelho) e o nitrato com 11,7 mg NO

3
-N/L, 

indicando que o processo de nitrificação estava completo 
e que o ciclo poderia ser finalizado. Já a desnitrificação 
estava completa aos 180 minutos. O reator apresentou ciclos 
estáveis com eficiência média de nitrificação 93,3±2,3% e de 
desnitrificação de 98,1±3,3%. A eficiência média de remoção 
de nitrogênio no processo foi de 53,0±0,6 % e a carga removida 
em termos de nitrogênio foi de 0,013 kg NH

4
+-N/m3.dia 

(correspondendo a 85%), indicando ser eficiente o tratamento 
com ciclos de 24 horas, no que se refere a remoção carbonácea 
e nitrogenada.
O biofilme manteve-se estável com formação de uma 
população heterogênea, composta por bactérias autótrofas 
e heterótrofas, nos ciclos de 24 horas e apresentaram certa 
instabilidade, nos ciclos de 12 horas, desfavorecendo o 
processo de nitrificação. Foram observados nos ciclos de 24 
horas alguns ciliados fixos como Vorticellas sp, Opercularia 
sp e Epistylis sp, que indicam boas condições de tratamento 
no que se refere à oxigenação do meio líquido e também 
quanto a capacidade depuradora da poluição carbonácea 
(Canler et al., 1999). Houve ainda a presença de metazoários 
do tipo Rotíferos, que aparecem em lodo com elevado tempo 
de retenção e em condições estáveis. Nos ciclos de 12 horas, 
houve menor diversidade de microrganismos presentes no 
meio líquido do que nos ciclos de 24 horas. Observou-se, no 
início dos ensaios, flocos mal estruturados e, posteriormente, a 
presença de protozoários/ciliados fixos do tipo Vorticellas sp e 
o surgimento de cianobactérias filamentosas, que dificultaram 
a remoção dos sólidos em suspensão. Isto foi comprovado 
também pela produção específica média de lodo (em termos 
de proteínas – PN), que nos ciclos de 12 horas foi de 0,17 mg 
PN/mg DQO

removida
 e nos ciclos de 24 h foi de 0,09 mg PN/mg 

DQO
removida

, sendo esta última praticamente duas vezes menor. 
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Figura 7 - concentrações de DQOfiltrada e compostos de nitrogênio ao longo de alguns ciclos 
operacionais com 24 horas de duração (Campos, 2006).
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Conclusões

Com base em estudos realizados com Reatores de 
Leito Fluidizados, fluxo contínuo (RLF) e intermitente 
(RLFB), pode-se concluir que esses reatores têm grandes 
potencialidades como tecnologias para tratamento de efluentes, 
pois apresentam eficiência elevada na remoção da matéria 
orgânica e de nutrientes. Possuem vantagens adicionais por 
serem instalações compactas, de fácil inserção em ambientes 
urbanos e são unidades robustas por tratarem cargas mais 
elevadas em menor tempo e espaço, tornando-se assim, um 
atrativo maior desses tipos de reatores. 
O RLFB favorece ainda economia de energia, por permitir 
o controle dos períodos dos ciclos e da aeração, em função 
da entrada de cargas orgânicas, e promove com eficiência 
a remoção de carbono, nitrogênio e fósforo em uma única 
unidade, mantendo um biofilme estável e ativo, com formação 
de uma população heterogênea, sendo uma excelente opção no 
tratamento de efluentes. 
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Tecnologia brasileira elimina poluentes
industriais com energia solar 

Pesquisadores da Unicamp criaram uma alternativa sustentável, 
viável economicamente, e altamente eficiente, para eliminar po-
luentes orgânicos da água. A tecnologia usa energia solar para 
destruir os poluentes presentes na água, representando uma so-
lução adequada para as áreas mais carentes não apenas do país, 
mas de todo o mundo.

A equipe da professora Cláudia Longo utilizou energia solar e 
nanopartículas de dióxido de titânio (TiO

2
), em uma tecnologia 

que está sendo patenteada para então ser desenvolvida em escala 
industrial para chegar ao mercado. De acordo com a pesquisado-
ra, os resultados obtidos nos experimentos realizados em escala 
laboratorial são promissores e indicam que o sistema pode ser 
aperfeiçoado e utilizado tanto para combater a poluição indus-
trial quanto para dar melhores condições de vida para a popu-
lação.

A tecnologia é adequada para a etapa final do tratamento de 
efluentes industriais, mas "também poderá ser utilizada para a 
purificação da água consumida por pessoas que vivem em regi-
ões sem acesso a saneamento básico", aponta.

Os pesquisadores desenvolveram um sistema que consiste na 
conexão de um eletrodo de TiO

2
 a células solares, resultando na 

combinação de duas aplicações da conversão da energia solar por 
meio de semicondutores. Conforme explica Cláudia, a primeira 
aplicação resultante, e já bastante conhecida, é a conversão em 

A tecnologia é adequada para a etapa final do tratamento de efluentes industriais, mas
"também poderá ser utilizada para a purificação da água consumida por pessoas

que vivem em regiões sem acesso a saneamento básico"

energia elétrica. A outra se refere à purificação da água. 
O diferencial do trabalho é a combinação das duas, 
tornando o processo mais eficiente em relação às al-
ternativas existentes. Os testes em escala laboratorial 
mostraram resultados animadores em relação à elimi-
nação justamente desse tipo de substância da água, com 
a degradação de 78% do fenol após três horas sob irra-
diação solar; após seis horas, mais de 90% do poluente 
foi mineralizado. As substâncias investigadas pelo pro-
jeto incluem, além do fenol, o corante Rodamina 6G 
(utilizado na indústria têxtil) e os fármacos paracetamol 
e estradiol.
Com a possibilidade de ampliação dos testes e aper-
feiçoamento do sistema, o trabalho pode ter aplica-
ção na etapa final do tratamento de efluentes, tendo 
como alvo estações de tratamento de efluentes de 
indústrias têxteis, de papel e celulose, petroquími-
cas e de agrotóxicos, por exemplo, bem como com-
panhias de água e esgoto e estações de tratamento de 
efluentes em shopping centers, entre outros.  Outra 
vantagem do sistema é o fato de ser autossuficiente 
do ponto de vista energético, devido à utilização de 
radiação solar. Baixo custo e o fato de ser sustentá-
vel (não é poluente, não exige adição de insumos e 
não gera resíduos) completam a relação.

Fonte: www.inovacaotecnologica.com.br

Brasil é um dos dez países mais atrativos
para investir em energia renovável  

O Brasil está entre os dez países mais atrativos para 
receber investimentos em energias renováveis, segundo 
um estudo elaborado pela Ernst & Young. O País ocupa a 
décima posição de um ranking de 40 países após subir oito 
posições na comparação com o mesmo período de 2010. O 
motivo da melhora do posicionamento brasileiro na lista é o 
desenvolvimento da energia eólica. A energia eólica chamou 
a atenção pelos seus preços, que pela primeira vez ficaram 
abaixo da tarifa de eletricidade gerada pelo gás natural.

De acordo com Luiz Claudio Campos, sócio de Transações da 
Ernst & Young Terco, esse ranking mostra o amadurecimento 
da energia eólica na matriz energética brasileira. Isso pode 
ser comprovado pelos recentes leilões de energia, altamente 
competitivos com os de gás natural. Além disso, a chegada 
dos fornecedores de equipamentos chineses reduziu os preços 

para fornecedores locais, tornando-os mais competitivos. 
O investimento em projetos fora da Europa também foi 
um motivo para o crescimento do setor no Brasil.  China 
lidera o ranking A China continuou com o primeiro 
lugar no ranking geral, mas com um menor potencial de 
crescimento devido ao rígido processo de aprovação de 
projetos de energia eólica. Já os Estados Unidos caíram um 
ponto pela expiração do programa nacional de garantia de 
crédito e pela incerteza a respeito de possíveis benefícios 
governamentais sobre a produção, além da falência de três 
grandes fabricantes do setor de energia solar. 

Fonte: http://www.udop.com.br/
indexphp?item=noticias&
cod=1078997
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Biodiesel de Algas: Promessa ou Futuro

A vantagem dos biocombustíveis em relação aos combustíveis 
fósseis é a diminuição de emissão de CO

2
, SO

x
, fuligem e 

hidrocarbonetos. Entre as muitas alternativas de produção 
de biocombustíveis, o cultivo intensivo de algas e fungos 
vem recebendo especial atenção devido à possibilidade de se 
produzir até 200 vezes mais óleo ou açúcar por hectare, sem 
a necessidade do uso de terras férteis. 

Os resultados alcançados, em pequena escala de laboratório, 
são animadores. Entretanto, todas as experiências com 
algas, em grande escala, para a produção de óleo visando 
a biocombustíveis falharam devido a necessidade adicional 
de pesquisas nos seguintes pontos de fragilidade: ataque 
de cepas selvagens não produtoras de óleo; preço alto dos 
nutrientes; o óleo obtido geralmente tem alto teor de ácidos 
graxos livres e elevado índice de iodo; dificuldades em se 
desidratar a alga para extração do óleo; controle difícil dos 
parâmetros acidez, temperatura e nutrientes para evitar 
quedas bruscas na produção e até mesmo a extinção dos 
cultivares das algas, além do fato do custo de produção de 
óleo a partir de algas é hoje cerca de 20 vezes superior, por 
exemplo, ao do óleo de soja.

As algas têm grande potencial como futura fonte de matéria-
prima para a produção de biodiesel. Entretanto, para que 

esse futuro se torne realidade, é necessário que se encontre 
condições adequadas para seu crescimento em grande escala, 
para que a produção de óleo seja viável economicamente. 
Até que isso aconteça, a produção de biodiesel a partir de 
algas deve ser encarada como uma solução de longo prazo. É 
por essas e outras razões que grandes empresas anunciaram 
recentemente que vão interromper suas pesquisas neste 
campo.  Hoje, a produção de biodiesel a partir de algas 
depende fortemente da pesquisa fundamental e de 
desenvolvimento tecnológico. Se as agências de fomento 
tiverem linhas de financiamento para estudos com algas para 
a produção de óleo, o Brasil poderá ganhar mais essa corrida 
dos biocombustíveis e começar, talvez, o que se pode chamar 
de uma segunda "revolução verde".

Os programas do álcool e do biodiesel, além dos dividendos 
econômicos que renderam ao País, serviram para mostrar 
que sempre que há financiamento, os pesquisadores 
brasileiros se destacam no cenário internacional. O melhor 
exemplo é a liderança brasileira no ranking mundial das 
publicações científicas envolvendo estudos sobre biodiesel.

Fonte: Editorial do Journal of the Brazilian Chemical 
Society In: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.
jsp?id=79861

Hoje, a produção de biodiesel a partir de algas depende fortemente da pesquisa fundamental e de 
desenvolvimento tecnológico. Se as agências de fomento tiverem linhas de financiamento para estudos 

com algas para a produção de óleo, o Brasil poderá ganhar mais essa corrida dos biocombustíveis e 
começar, talvez, o que se pode chamar de uma segunda "revolução verde".

Metas de redução não vão segurar aquecimento 
global, diz estudo o planeta deve ter um 

aquecimento de 3,5ºC até o fim deste século
se nada for feito, o Brasil chegaria a 2020 produzindo cerca de 500 milhões de 

toneladas de CO2 equivalente a mais que na proposta original, diz o estudo.

Um estudo divulgado em Durban, na África do Sul, indica que 
o planeta deve ter um aquecimento de 3,5ºC até o fim deste 
século mesmo se forem cumpridas as metas de redução de 
emissões de gases-estufa pelos países poluentes. Nos acordos 
anteriores da cúpula em Cancún, além de prometer metas 
de redução de emissões voluntárias, os países assumiram 
o compromisso de manter o aquecimento global abaixo de 
2ºC, patamar considerado seguro pela ciência atual. Acima 
desta elevação de temperatura, as consequências para a Terra 
podem ser potencialmente catastróficas, dizem os cientistas. 

O estudo Rastreador de Ação Climática --uma iniciativa 
alemã da consultoria Ecofys em parceria com o Instituto de 
Pesquisas sobre o Impacto do Clima de Potsdam e a ONG 
Climate Analytics-- também recomenda a tomada de ações 
mais ambiciosas para manter mais baixos os custos de 
redução de emissões. 

No caso do Brasil, os pesquisadores recomendam a mudança 
na linha base usada para calcular a redução de emissões 
prevista na lei de mudança climática já em vigor. A redução 

de 36,1% a 38,9% estabelecida na lei deve ser calculada 
a partir das emissões previstas para 2020. O problema, 
aponta o estudo, é que essa previsão de emissões era 
mais baixa na proposta original do que na que foi enviada 
e aprovada pelo Congresso. A diferença foi provocada 
pela inclusão de novas fontes de emissão no histórico 
usado para o cálculo e por aumento nas previsões 
de emissões provenientes de desmatamento e outras 
fontes. Com isso, se nada for feito, o Brasil chegaria a 
2020 produzindo cerca de 500 milhões de toneladas de 
CO

2
 equivalente a mais que na proposta original, diz o 

estudo. Mesmo assim, as ações climáticas do país são 
classificadas como "médias". Em Durban, nem os mais 
otimistas esperam que seja produzido um acordo que 
vincule os países obrigatoriamente às metas resumidas 
no documento aprovado em 2010, em Cancún. Até o 
momento, negociadores dão a entender que, na melhor 
das hipóteses, seria produzido um documento com 
indicações de como o processo seria conduzido até 2015.

Fonte: Folha de S. Paulo
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JANEIRO 2012

FEVEREIRO 2012

Hyatt Regency Miami
Miami, Florida, USA

http://www.wef.org/utilitymanagement/

The Utility Management 
Conference™ 2012

Mont-Sainte-Anne, Quebec, Canada

Manila, Philipinas

www.modeleau.org/WWTmod2012/.

http://lince.in/lsq

3rd IWA / WEF
Wastewater Treatment

Modelling 
Seminar 2012

Water Loss 2012

26 a 28
de

Fevereiro

26 a 29
de

Fevereiro

Phoenix , Arizona, USA 

http://lince.in/lsp

USA’s Largest EUEC 
2012 - Energy, Utility & 

Environment
Conference & Expo

30 de
Janeiro 
a 01 de

Fevereiro

30 de
Janeiro 
a 02 de

Fevereiro

http://www.aprh.pt/ishs2012

Cidade do Porto, Portugal: The 4th International 
Symposium on 

Hydraulic Structures 

09 a 11
de

Fevereiro

Morocco, Africa

http://www.stours.co.ma/onep/index.html 
E-mail : congres@stoursvoyages.com 

16th Congress & 
Exhibition of the 

African Water 
Association

20 a 23
de

Fevereiro

MARÇO 2012

Raleigh Convention Center Raleigh, 
North Carolina

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

Residuals and Biosolids 
2012: Advancing 

Residuals Management: 
Technologies and 

Applications

25 a 29
de

Março

Marselha, França

http://www.worldwaterforum6.org/en/
6th World Water Forum

12 a 17
de

Março

Portland, OR, USA 

Antígua/ Guatemala

http://lince.in/lsr

http://lince.in/lss

2012 Sustainable
Water Management 

Conference

Seminário "Concorrência Des-
leal e Propriedade Intelectual: 

Contemporâneo problemas 
que afetam a Indústria "

18 a 21
de

Março

17 a 19
de

Março

Kuala Lumpur, Malaysia 

http://www.asiawater.merebo.com/
English/english.html

ASIAWATER 2012
27 a 29

de
Março

eventos
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ABRIL 2012

Graz/Áustria

http://www.wfc11.at/

11th World Filtration 
Congress

16 a 20
de

Abril

Bento Gonçalves, RS

http://www.fiema.com.br/

FIEMA BRASIL-Feira 
Internacional de 

Tecnologia para o Meio 
Ambiente - 5ª Edição 

24 a 27
de

Abril

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

http://lince.in/lst
Waste Expo 2012

Kentucky International Convention Center 
Louisville, Kentucky

http://www.wef.org/OdorsAir/

Odors and Air 
Pollutants 2012

15 a 18
de

Abril

30 de
Abril 

a 03 de
Maio

MAIO 2012

The Convention Centre Dublin, Ireland

Hotel Fiesta, Salvador, BA

http://lince.in/lsu

http://www.aidis.org.br/PDF/xxxiii. 
congresso.aidis.pdf

World Congress on
Water, Climate

and Energy

XXXIII Congreso 
Engeniaria Sanitaria 

e ambiental

13 a 18
de

Maio

27 a 30
de

Maio

JUNHO 2012

Rio da Janeiro, Brasil

http://www.uncsd2012.org/rio20/Earth Summit 2012
04 a 06

de
Junho

Sofia, Inter Expo Center

http://www.eco.viaexpo.com/en/exhibition

South-East European 
Conference & Exhibi-
tion 'Save the Planet' 

- Waste Management & 
Recycling, Environment

28 a 30
de

Março

MARÇO 2012
Creta, Grécia

http://www.wwpr2012.gr/docs/fylladia/ 
flyer_en_1.pdf

IWA Regional Con-
ference on Wastewater 
Purification and Reuse

28 a 30
de

Março



56 DAE
maio/2010

janeiro/2012

AWWA and McGraw HillEditora:

Mais informações:
www.ofitexto.com.br/produto/o-quarto-paradigma.html

Mais informações:
http://apps.awwa.org/ebusmain/OnlineStore/ProductDetail.aspx?ProductId=28271

Kristin Tolle, Stewart Tansley, Tony Hey

Oficina de textos
Leda Maria Marques Dias Beck

Autores:

Editora:
tradução:

O Quarto Paradigma discute como a quantidade cada vez maior de dados 
e a necessidade de aproveitá-los de forma remota e multidisciplinar têm 
alterado os rumos da pesquisa científica, que começa a se reinventar com o 
uso de tecnologias inovadoras, como colaboração em nuvem, computação 
quântica e arquitetura multinúcleo. Publicado em parceria com a 
Microsoft Research, o livro apresenta pela primeira vez as pesquisas para 
o desenvolvimento da eScience e aponta novas tendências para a utilização 
de computação avançada para interpretar uma quantidade incomensurável 
de dados nas mais diversas áreas de conhecimento. A ideia é avaliar os 
novos campos de colaboração entre tecnologia e ciência e inspirar uma 
nova geração de cientistas.

O Quarto Paradigma

Autores:

Dissolved Air flotation for water clarification
James K. Edzwald, PhD, e Johannes Haarhoff, PhD

Um livro  abrangente que consolida o conhecimento disperso sobre o 
processo de flotação por ar dissolvido, em um unico volume. Fornece 
informações técnicas detalhadas e dados sobre todos os aspectos 
dessa aplicação em  processos, resultados e equipamentos. Destinado 
a engenheiros de projeto e engenheiros operacionais , gestores,  
pesquisadores acadêmicos, professores e alunos. Este novo livro é 
uma referência essencial para todas as plantas de água ou esgoto que 
usam flotação por ar dissolvido ou que estão considerando isso.

publicações
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publicações

ManoleEditora:

Mais informações:

Mais informações:

Arjen Van Nieuwenhuijzen e Jaap Van der Graaf
IWA Editors

Autores:

Editora:

O Manual de Processos de Separação de Partículas traz o conhecimento 
mais atual e as experiências de um seleto grupo de especialistas 
internacionais na área de separação de partículas em tratamento de água 
e águas residuarias. O Manual de Processos de Separação de Partículas 
inclui uma seleção de apresentações e oficinas realizadas na Academic 
Summer School organizado sob a supervisão do IWA Specialist Group.

Handbook on Particle Separation Processes 
1ª Edição (2011)

Autores:

Gestão do Saneamento Básico
Arlindo Philippi Junior e Alceu de Castro Galvão Junior

Novo volume da "Coleção ambiental" organizada pela USP e 
publicada pela Editora Manole, o livro “Gestão do Saneamento 
Básico destaca-se pela abordagem interativa alicerçada em estudos, 
pesquisas e práticas desenvolvidos em várias regiões do país, por 
autores com variadas formações profissionais, provenientes de 
universidades, instituições públicas e privadas, com responsabilidades 
e atuação no setor de saneamento básico. Trata-se, portanto, de 
uma produção multidisciplinar trazida à comunidade científica, 
tecnológica e profissional como contribuição ao entendimento e 
enfrentamento de questões que exercem desafios à gestão dos sistemas 
de saneamento básico, visando seu contínuo aperfeiçoamento, aqui 
entendido como fundamental para o desenvolvimento do país com 
base em critérios de sustentabilidade. 

www.manole.com.br/.../produto-183996-5071-gestao_do_saneamento_basico__
abastecimento_de_agua_e_esgotamento_sanitario

http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=isbn9781843392774&utm_sourc
e=IWA+Publishing+Mailing+List&utm_campaign=889d5dd869-InfoAlert_HBKPart_
Sept11&utm_medium=email
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publicações

IWA Editors 

Oficina de Textos

Editora:

Editora:

Mais informações:

Mais informações:

Menahem Libhaber e Alvaro Orozco
IWA Editors

Autores:

Editora:

O livro apresenta os conceitos de inovação tecnologica apropriados para o 
tratamento de águas residuarias e as políticas e estratégias para aumentar a 
cobertura de tratamento de esgoto. 

Sustainable Appropriate Technologies for 
Treatment of Municipal Wastewater

Autor:

Autor:

The MBR Book: Second Edition
Principles and Applications of Membrane
Bioreactors for Water and Wastewater Treatment

Evaluación de Impacto Ambiental

Simon Judd

Luis Enrique Sánchez

Nessa segunda edição mais de 120 contribuições sobre os aspectos 
operacionais e de projeto do MBR provenientes de pesquisadores, 
acadêmicos e técnicos da área operacional, com mais de 50 casos de 
estudo e mais de 40 tipos diferentes de membranas avaliadas. O livro 
traz também uma revisão  do estado da arte em 10 países, além de uma 
nova seção de operação e manutenção, que oferece mais de 50 anos de 
experiencia compartilhada.

Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos é didático ao 
estudante, ultrapassando a formação nessa disciplina, como é útil 
ao profissional, por ser excelente fonte de consulta; os técnicos dos 
órgãos de licenciamento e planejamento ambientais encontrarão farto 
material de referência e reflexão.

http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=isbn9781843395188&utm_sourc
e=IWA+Publishing+Mailing+List&utm_campaign=889d5dd869-InfoAlert_HBKPart_
Sept11&utm_medium=email

http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=isbn9781780400167
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A Sabesp trabalha 
para oferecer 300%

Levamos saúde e qualidade de vida a 364 municípios de São Paulo. 

E hoje, 141 já são beneficiados com 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado

e 100% de esgoto tratado, ou seja, são municípios 300%. Mas a Sabesp não para.

Investe constantemente em novas tecnologias e soluções ambientais para

universalizar seus serviços nos outros 223 municípios e atender seus

clientes sempre com mais qualidade. Haja fôlego, mas o resultado vale a pena.  

Sabesp. A vida tratada com respeito.

100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. 
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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.

Sabesp Revista_DAE  Setembro_178.indd   68 27/8/2008   14:55:16

PARA USO DOS CORREIOS

Desconhecido
Mudou-se

Ausente
Falecido

Endereço insuficiente
Recusado  Não procurado

Não existe número indicado

Informação escrita pelo porteiro ou
síndico.

Reintegrado no serviço postal em 
Em

Responsável

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

R. Costa Carvalho, 300 - Pinheiros
CEP: 05429-000 - São Paulo, SP


