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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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Em 2014 completará 100 anos que os jovens pesquisadores ingleses Edward Ardern e W. Lockett 
apresentaram os estudos cujos resultados estabeleceram os fundamentos básicos do processo de 
lodos ativados. Devido à sua compacidade e alta eficiência de depuração, essa tecnologia viabili-
zou o tratamento dos esgotos sanitários produzidos em centros urbanos de médio e grande porte, 
propiciando assim, a implantação de importantes programas de despoluição dos corpos de água 
em diversos países do mundo.

A Revista DAE não poderia deixar passar despercebido esse histórico acontecimento e, desse 
modo, resolvemos abordar o tema na seção “Memórias”.

E já que estamos no campo da inovação, vale destacar que, a partir dessa edição, a Revista DAE 
insere em suas matérias, artigos e notas técnicas, o registro do sistema DOI – Digital Object Iden-
tifier. Desenvolvido para funcionar como uma “assinatura digital”, quando o material recebe o nú-
mero DOI, suas informações descritivas (autor, tipo etc.) e localização (publicação) são registradas, 
facilitando o acesso aos dados de pesquisa, e aumentando sua visibilidade.

Na seção Ponto de Vista, o professor Dr. Ivanildo Hespanhol apresenta suas considerações sobre 
as principais inconsistências metodológicas e conceituais, presentes na elaboração do arcabouço 
legal e normativo do Brasil. Completam essa edição da Revista DAE, os seguintes artigos técnicos:  
• Drenagem / secagem de lodo de decantadores de ETAs em manta geotêxtil
• Geração de metano a partir de resíduos lignocelulósicos oriundos da produção do biocombustível: 

revisão 
• Estudo hidrodinâmico quali-quantitativo de uma unidade flotação por ar dissolvido (FAD): O 

efeito do dispositivo de coleta de água flotada  
• Modelagem computacional de ventosas automáticas de duplo efeito com abertura e fechamento 

não instantâneos 
• Estabilização de lodo de pós-tratamento aeróbio na unidade de pré-tratamento anaeróbio 
• Aplicação da teoria fuzzy em um modelo bidimensional de transporte de massa, para estudar o 

risco em rios

Boa leitura a todos,
 

Américo de Oliveira Sampaio
Editor Chefe  
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ERRATA
1- Na edição  nº193 página 80, por 
erro de diagramação e produção, 
no artigo “Desinfecção emergencial 
de galeria pluvial pela aplicação de 
ácido peracético e sua influência na 
bacia do rio Brejatuba - Guaratuba 
- Paraná”, foram inseridos dois pa-
rágrafos de outro texto. Portanto, 
para perfeita compreensão do ar-
tigo, o bloco compreendido entre 
o subtítulo “Conclusões” e os dois 
parágrafos subsequentes “((...Os 
resultados indicaram que os tra-
tamentos físico-quimicos T4 e T3 
(tratados com NaOH e albumina, 
respectivamente...)) e (...não há dife-
rença significativa na capacidade de 
adsorção dos metais quando se uti-
liza o adsorvente submetido ao tra-
tamento T1 em relação aos outros 
tratamentos.))”, deve ser ignorado. A 
equipe da Revista DAE se desculpa 
com os autores do artigos e com 
seus leitores pelo erro, na certeza 
de que essa falha não será impe-
dimento para novas contribuições 
para a Revista DAE.
2- Na Nota Técnica, “Afinal, quere-
mos ou não viabilizar o uso agrícola 
de lodo produzido em estações de 
esgoto sanitário? Uma avaliação crí-
tica da Resolução CONAMA 375”, 
de Américo de Oliveira Sampaio 
(edição 193, pags 16 a 27), em sua 

Introdução, terceiro parágrafo, o 
texto correto é:
“No Brasil, a grande maioria das 
estações atualmente em operação 
envia o lodo gerado para aterro sani-
tário. Apenas algumas encaminham 
esse material para uso agrícola, 
muito embora tal destinação venha 
crescendo consideravelmente nos 
últimos anos, principalmente nos 
Estados do Paraná, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Distrito Federal. 
Estima-se que a quantidade atual de 
lodo utilizada para este fim no Brasil 
seja da ordem de 21.000 toneladas 
(base seca)/ano, sendo produzida, 
em sua quase totalidade, em esta-
ções que utilizam processos de tra-
tamento biológicos aeróbicos (lodos 
ativados convencional ou aeração 
prolongada e lagoas aeradas). Não 
obstante as inúmeras vantagens 
apresentadas por essa prática em 
relação às demais formas de desti-
nação final, seu emprego no terri-
tório nacional, quando comparado 
a outros países norte americanos 
e europeus, pode ser considerado 
incipiente. Mais informações sobre 
a quantidade de lodo utilizada na 
agricultura no Brasil podem ser ob-
tidas na Tabela 1.”
- obs.: os dados da referida tabela 
estão publicados corretamente
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tos políticos, impondo a falsa promessa de que os 
nossos órgãos controladores efetuam, com esmero 
e extrema rigidez, a proteção dos grupos de risco 
expostos à poluição ambiental.

Há que considerar, ainda, que a qualidade do ar 
sofrerá, no Brasil, uma significativa deterioração 
nos próximos anos, em face da eminente implan-
tação de grande número de usinas termoelétricas 
a carvão, em função do Plano Decenal de Expan-
são de Energia. Devido à forte pressão de ambien-
talistas, proibindo a formação de reservatórios de 
acumulação para regularização de vazões anuais, 
ocorrerá uma significativa redução de geração da 
energia a ser produzida por usinas hidroelétricas 
que vêm sendo construídas no Brasil. A operação 
a fio d’agua, exigido para as usinas hidroelétricas 
licenciadas (Jirau, Belo Monte e Teles Pires) além 
de ser absolutamente antieconômica em termos de 
potência gerada, não permitirá o atendimento da 
demanda nacional prevista para a próxima década, 
daí a necessidade de complementar o sistema hi-
droelétrico com usinas térmicas a carvão. 

2. Diretrizes e normas
Uma das diversas funções da OMS no atendi-

mento de seus objetivos é a de ... “propor ... regula-
mentos e efetuar recomendações relativas a temas 
internacionais de saúde... (WHO, 1990). 

Como parte importante dessas funções a OMS es-
tabelece, através de dois estágios distintos, diretri-
zes para a qualidade da água potável, para reúso de 
esgotos, para controle da poluição atmosférica, etc. 
O primeiro estágio, designado como “Avaliação de 
Riscos”, inclui: i) a identificação, em nível mundial, 
de contaminantes potencialmente perigosos (micro-
biológicos, químicos e radiológicos); (ii) avaliação 
quantitativa da relação doses-efeitos sobre seres 
humanos, e; (iii) avaliação dos níveis potenciais de 
exposição que podem ocorrer sobre seres huma-
nos. Esta primeira fase atribui valores diretrizes aos 
contaminantes considerados relevantes e é dirigida 

1. Introdução
Recentemente um importante jornal paulistano 

publicou a seguinte notícia “Estado de São Paulo é 
o 1º do mundo a ter padrão mais rígido de quali-
dade do ar”. (O OESP, 2011). Embora possa ter sido 
alvissareira para leigos, esta notícia trouxe dúvidas 
a muitos ambientalistas. Seria a norma mais restrita 
do mundo adequada para avaliar um perfil de po-
luição atmosférica, que, certamente, não é o melhor 
do mundo? A resposta veio através de outra notí-
cia publicada no mesmo jornal (OESP, 2011a): “Ar 
foi ruim 3 vezes em 2 anos; na nova regra seriam 
1.855”. Diversas outras notícias foram publicadas 
em sequência, estre as quais: “Poluição por ozônio 
é a pior da década – em 98 dias do ano passado, a 
taxa de poluentes na Grande São Paulo ficou acima 
do aceitável” (OESP,2013); “Após 23 anos Estado 
de SP adota padrão mais rígido de qualidade do ar” 
(OESP, 2013a). Neste artigo é salientado que “no 
ano passado, 98 dias tiveram qualidade do ar ina-
dequada por ozônio na capital” . Em parte do texto 
uma afirmação bombástica mostra a irrealidade da 
norma proposta : “o padrão é mais rígido do que o 
previsto para ser adotado pela União Europeia até 
2015” . 

Serão esses meros valores numéricos atribuídos 
a padrões de qualidade do ar, os mais restritivos do 
mundo, capazes de proteger a nossa população de 
problemas respiratórios, episódios de inversão tér-
mica e redução da visibilidade e muitos outros pro-
vocados pelo nível atual de poluição atmosférica? 

O objetivo de normas é o de atribuir valores nu-
méricos realísticos a variáveis localmente signifi-
cativas, com a finalidade de dar suporte a sistemas 
operacionais de comando e controle, associados à 
realidade e características de cada região ou país 
onde o controle é exercido. Normas não podem ser 
confundidas com propostas ufanistas, com a falsa 
pretensão de sermos os mais rígidos do mundo em 
termos de proteção ambiental. Não podem, tam-
bém, ser promulgadas na condição de instrumen-

Normas anormais

Ivanildo Hespanhol*

DOI: http://dx.doi.org/10.4322/dae.2014.001
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fundamentalmente à proteção da saúde pública. Es-
sas diretrizes têm características unicamente “reco-
mendatórias” e são baseadas na filosofia de risco/
benefício. As diretrizes assim formuladas proporcio-
nam aos países membros da OMS, elementos para o 
estabelecimento de padrões nacionais de temas que 
envolvem a saúde pública dos respectivos grupos 
de risco. A adoção indiscriminada e direta das dire-
trizes da OMS não é, portanto, a maneira adequada 
de estabelecer padrões de qualidade em qualquer 
país.

A segunda etapa, denominada “Gestão do Risco”, 
é desenvolvida em nível nacional e com eventual 
suporte técnico da OMS, por países interessados 
em desenvolver seus padrões e códigos de prática. 
Consiste na interpretação das diretrizes, levando em 
conta as condições e características técnicas econô-
micas e de sensibilidade das sociedades locais. Esta 
etapa formula padrões REALISTAS, compatíveis 
com os interesses e as tendências nacionais. A con-
sideração sobre “gestão de riscos”, implica o fato de 
que diretrizes não são produzidas com o objetivo de 
serem aplicadas de maneira direta e absoluta, em 
todos os países. Elas visam estabelecer um deter-
minado nível de saúde pública, associada a riscos 
preestabelecidos, fornecendo assim uma referên-
cia comum para o estabelecimento de padrões na-
cionais ou regionais. Possuem uma característica 
consultiva baseada no estado-da-arte da pesquisa 
científica e de estudos epidemiológicos, e não de-
vem ser confundidas com padrões legais. 

Padrões, por outro lado, são instrumentos legais, 
promulgados em cada país, através da adaptação 
de diretrizes às prioridades nacionais e com base 
em suas condições ambientais, econômicas, cultu-
rais, sociais, tecnológicas e em seus condicionantes 
políticos e institucionais. Padrões devem ser esta-
belecidos, promulgados e aplicados por autoridades 
nacionais competentes, através da adoção de um 
critério de risco/ benefício. A qualquer época po-
dem ser substituídos ou alterados, sempre que no-
vas evidências científicas ou inovações tecnológicas 
se tornem disponíveis, ou em obediência à evolução 
de interesses e tendências nacionais.

A diretriz da Organização Mundial da Saúde para 
água potável (WHO,1990a), por exemplo, especi-
fica, claramente, que “No desenvolvimento de pa-
drões nacionais para água potável, baseado nessas 
diretrizes, é necessário levar em conta uma multi-
plicidade de fatores e aspectos geográficos, socio-
econômicos, dietários e industriais que reflitam as 
condições locais. Essas considerações podem levar 

ao desenvolvimento de padrões nacionais que dife-
rem substancialmente das variáveis e valores numé-
ricos contidos nessas diretrizes”.

Por outro lado, a evolução de diretrizes e normas 
relativas a temas de saúde pública não é controlada 
unicamente por estudos e pesquisas toxicológicas 
e epidemiológicas. Características sócio-culturais, 
práticas de higiene, percepção e sensibilidade pú-
blicas, desenvolvimento tecnológico e condições 
econômico - financeiras são tão importantes quanto 
evidências científicas no estabelecimento de nor-
mas para a proteção da saúde pública de usuários 
de sistemas por elas controlados. (Hespanhol & 
Prost, 1994). O objetivo básico de produzir regula-
mentos é o de estabelecer limites relativos a práti-
cas específicas (tais como abastecimento ou reúso 
de água) que minimizem os efeitos detrimentais 
sem afetar os benefícios correspondentes. Esses li-
mites não possuem valor absoluto nem podem ser 
considerados como permanentes. Variam em fun-
ção do desenvolvimento científico e tecnológico e 
de condições econômicas, assim como em função 
de tendências de aceitação ou rejeição de práticas 
e posturas que afetam os valores culturais de uma 
sociedade.

3. As normas para aplicação de biossólidos
Existem dois critérios para estabelecer normas 

para disposição de biossólidos ou esgotos no solo. 
Um deles é “prevenir a acumulação de poluen-
tes nos solos”, através de variáveis significativas e 
respectivos valores numéricos impostos a biossóli-
dos ou a esgotos a serem depositados. Este crité-
rio assume que a introdução de poluentes no solo 
é compensada por uma remoção correspondente, 
através de escoamento superficial, lixiviação, eva-
poração e absorção pelas plantas. Este critério tem 
a vantagem de não necessitar de dados relativos a 
transporte e degradação de poluentes, cenários de 
exposição e relações doses-respostas. Os valores 
numéricos a serem estabelecidos para os parâme-
tros regulamentados podem ser calculados através 
de simples balanços de massas, podendo ser aplica-
dos universalmente. Por outro lado, leva a valores 
numéricos extremamente restritivos, que exigem 
sistemas avançados de tratamento, ou a taxas de 
aplicação muito restritas.

O segundo critério é o que visa “maximizar a ca-
pacidade do solo em assimilar e atenuar o efeito de 
poluentes”. É necessário, entretanto, que a aplicação 
seja adequadamente controlada, evitando que a 
acumulação de poluentes atinja níveis que afetem 
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a saúde pública dos consumidores dos produtos 
agrícolas produzidos. Nesse sentido, as concentra-
ções de poluentes no solo não poderão ultrapassar 
os níveis máximos toleráveis a serem estabelecidos 
para cada um deles (Chang, Page, Asano, 1998 e 
Hespanhol,2002;)

Na aplicação de esgotos ou de biossólidos a solos 
agrícolas, são identificadas diversas rotas de expo-
sição, através das quais os poluentes podem atin-
gir seres humanos. Conhecendo esses cenários de 
exposição, as taxas de transferência de poluentes e 
as quantidades de poluentes transferidos em cada 
fase da cadeia de transmissão são determinadas as 
concentrações máximas permitidas no solo. Torna-
-se necessário, entretanto, que todos os poluentes 
importantes, contidos nos efluentes ou biossólidos 
aplicados, sejam analisados através dessas rotas 
de exposição e adequadamente regulamentados. 
Esse critério leva a valores diretrizes aceitáveis, não 
apenas do ponto de vista ambiental e de saúde pú-
blica, mas também no que concerne aos custos de 
tratamento envolvidos, permitindo a sua aplicação 
em países que não disponham de recursos finan-
ceiros para implementar sistemas avançados de 
tratamento. Dentro desse critério deverão ser esta-
belecidos os limites máximos de concentrações de 
poluentes no solo agrícola (em mg/kg ou µg/kg de 
solo seco). Uma vez atingido esse limiar a aplicação 
de esgotos ou lodos no solo não será mais permi-
tida, tomando-se como referência a variável que se 
apresenta em concentração limite.

Esse segundo critério é, portanto, mais adequado 
do que estabelecer valores numéricos de poluentes 
significativos no esgoto ou no biossólido. A determi-
nação de valores numéricos máximos de poluentes 
contidos em solos agrícolas é efetuada de acordo 
com as seguintes fases: (i) identificação de poluentes 
tóxicos potenciais de ocorrência significativa para 
serem regulamentados em uma determinada região 

ou país, utilizando dados toxicológicos e epidemio-
lógicos; (ii) definição da Dose-Resposta, determi-
nando as Doses Diárias Aceitáveis – DDA, expressas 
em miligramas por dia por kg de peso corporal 
(mg/dia/kgPC) associadas a todos os poluentes 
tóxicos considerados relevantes para regulamenta-
ção. (iii) Análise de Exposição, estabelecendo as ro-
tas de exposição mais prováveis, através das quais 
os grupos de risco possam vir a se expor à ação dos 
poluentes potenciais, advindos de biossólidos ou 
efluentes aplicados em áreas agrícolas. Em seguida, 
são determinados os coeficientes de transferência 
de poluentes (solo/planta) em cada interface, das 
rotas de transmissão, consideradas mais relevan-
tes. Entre as 14 rotas de exposição, cada uma com 
cenários completos e bem definidos, é considerada 
como a mais significativa a que contém os seguin-
tes integrantes da cadeia de transporte: biossólido 
(ou esgoto)-solo-planta-humano, assumindo que a 
ingestão de poluentes, através do consumo de ali-
mentos irrigados com esgotos ou fertilizados com 
biossólidos, se constitui na rota ambiental mais crí-
tica em termos de efeitos sobre consumidores de 
culturas irrigadas com esgotos ou fertilizadas com 
biossólidos ou efluentes.

Considerando-se esta rota de transmissão como 
a mais crítica, deve ser estabelecido um cenário de 
exposição com base em um padrão de consumo 
alimentar, para determinar, em associação com as 
DDAs correspondentes aos poluentes a serem regu-
lamentados, as concentrações máximas permitidas 
desses poluentes nos solos irrigados ou fertilizados 
com efluentes ou biossólidos. 

O padrão de consumo alimentar baseia-se nos 
dados de consumo médio de alimentos relaciona-
dos pelo FAO Food Balances Sheet (Galal-Gorchev, 
1991) que estabelece que 76% do consumo diário 
corresponde a grãos e cereais, vegetais, raízes e tu-
bérculos e frutas, conforme resumido no Quadro 1. 

ALIMENTO Ca-CONSUMO (kg bruto / dia) SB (kg seco / kg bruto)

Grãos e Cereais 0,405 0,90

Vegetais 0,212 0,05

Raízes e Tubérculos 0,288 0,20

Frutas 0,225 0,05

Quadro 1- Dieta Global Estabelecida pela United Nations Food and Agriculture
Organization-FAO (Galal-Gorchev, 1991)
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O potencial de transferência de poluentes através 
de outros grupos alimentares, tais como laticínios e 
produtos animais, óleos e gorduras, açúcares, mel, 
etc. é relativamente muito pequeno, não sendo, por-
tanto, considerados no padrão de consumo alimen-
tar.

Para determinar os níveis máximos de contami-
nação que um solo pode suportar, deve-se partir do 
nível máximo aceitável pelos consumidores huma-
nos (DDA) e percorrer, retroativamente, através da 
adoção de coeficientes adequados, a rota de trans-
missão escolhida.

Estabelecendo os valores:
DDA= Dose Diária Aceitável de cada poluente a 

ser considerado importante para ser regulamen-
tado (mg/dia/kg de peso corporal). 

PC =  Peso corporal de um adulto, estimado em 
60 kg,

Pe = Fração da DDA que é assimilada através 
dos alimentos considerados na dieta global. 

CA = Consumo de alimentos (kg/dia) conforme 
indicado no Quadro 1.

FA =  Fração da dieta global (Quadro 1) que é 
oriunda de campos irrigados ou fertilizados com es-
gotos ou lodos.

KS = Fator de transferência de poluentes do 
solo para plantas (alimentos) expresso em mg de 
poluente/kg de alimento por mg de poluente/kg 
de solo. Esse fator estabelece as concentrações dos 
diversos poluentes que podem ser encontrados em 
plantas (em mg/kg) em função das concentrações 
correspondentes que ocorrem no solo onde se de-
senvolvem (também em mg/kg).

 Os fatores de transferência de compostos 
inorgânicos são obtidos de estudos geoquímicos 
efetuados em nível global (Kabata-Pendias e Pen-
dias, 1984). Os associados a grãos e cereais, raízes 
e tubérculos e frutas são derivados de valores mé-
dios de dados tabulados de fontes diversas em nível 
mundial (USEPA, 1992).

SB = Relação Alimento Peso Seco/Alimento Peso 
Bruto (kg/kg), conforme indicado no Quadro 1, 

i   = Índice, representando grãos e cereais, ve-
getais, raízes e tubérculos, e  frutas,

Obtém-se CS, que é a Concentração máxima de po-
luentes permitida no solo (mg de poluente / kg de 
solo seco) através da equação1.

Assumindo valores numéricos representativos às 
variáveis acima relacionadas e os valores de CA e SB 
indicados no Quadro 1, os valores de DDA corres-
pondentes a cada variável a ser regulamentada e 
os correspondentes valores de KS estabelecidos em 
países em desenvolvimento (Chang, Page, Asano, 
1995 e Kabata-Pendias et al.1984), obtêm-se os va-
lores numéricos das concentrações máximas de po-
luentes prioritários, permitidos em solos agrícolas, 
em mg por quilograma  de solo seco, CS, mostrados 
no Quadro 2.

Esta metodologia pode ser vista em seus detalhes 
em Chang, Page, Asano, 1995, Chang, Page, Asano 
e Hespanhol, 1998 e em Hespanhol, 2002. 

Essa avaliação é muito mais objetiva e represen-
tativa do que apenas controlar as concentrações em 
efluentes ou biossólidos. O importante é verificar 
que quando essas concentrações forem atingidas, 
o solo em consideração não mais poderá receber 
efluentes ou biossólidos.

Evidentemente, tanto as variáveis relacionadas 
acima assim como seus respectivos valores numéri-
cos não poderão ser adotadas indiscriminadamente 
em normas brasileiras. É necessário verificar: (i) se 
essas variáveis ocorrem no Brasil ou se outras não 
listadas devem ser consideradas; (ii) se a Dieta da 
FAO representa as condições alimentares brasilei-
ras; (iii) se os fatores de transferência de poluentes 
do solo para plantas (alimentos), expresso em mg 
de poluente/kg de alimento em relação a mg de po-
luente/kg de solos, são representativos de nossos 
solos agrícolas, etc.

Entretanto, no Brasil, a tendência é de, indiscrimi-
nadamente, adotar, para temas associados à saúde 
pública de grupos de riscos, variáveis e respectivos 
valores numéricos de normas alienígenas ou, sem 
adaptação, das diretrizes da OMS. 

Equação 1
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As normas disponíveis para regulamentar a dis-
posição de biossólidos em solos agrícolas adotadas 
no Brasil são apresentadas no Quadro 3, incluindo 
as da EPA 40 Part 503, as do CONAMA 375/2006 
e as da CETESB P4230/1999. 

O Quadro 3 mostra que as variáveis e respectivos 
valores numéricos adotados na P4230/1999 cons-
tituem-se em uma simples e direta cópia daquelas 
estabelecidas na EPA 40 Part 503, sem considerar 
se essas variáveis são representativas das condi-
ções brasileiras e sem analisar, como mostrado no 
item acima, se esses valores numéricos implicariam 

problemas de saúde pública através de ingestão de 
alimentos produzidos em áreas agrícolas fertiliza-
dos por biossólidos. Nota-se que a cópia é efetuada 
sem a menor consideração das condições vigentes 
no Brasil. Ovos viáveis de helmintos, por exemplo, 
não são regulamentados porque não há ocorrência 
deste tipo de patogênico nos Estados Unidos. Como 
a cópia é efetuada sem qualquer análise ou adapta-
ção, ovos de helmintos não foram, também, consi-
derados como relevantes no Brasil. Por outro lado, 
o CONAMA 375/2006 é tão restritivo que não seria 
necessária a preocupação em estabelecer variáveis 

POLUENTE CS (mg/kg solo seco) POLUENTE CS (mg/kg solo seco)

INORGÂNICOS: ORGÂNICOS:

Arsênico 9 Aldrin 0,2

Bário 2900 Benzeno 0.03

Berílio 20 Benzo(a)pireno 3

Cádmio 7 Clordano 0,3

Cromo 3200 Clorobenzeno ND

Flúor 2600 Clorofórmio 2

Chumbo 150 Diclorofenóis ND

Mercúrio 5 2,4-D 10

Níquel 850 DDT ND

Selênio 140 Dieldrin 0,03

Prata 3 Heptacloro 1

Hexaclorobenzeno 40

Hexacloroetano 2

Pireno 480

Lindano 0,6

Metoxicloro 20

Pentaclorofenol 320

Bifenilas Poli-
cloradas 30

Tetracloroetano 4

Tetracloroetileno 250

Tolueno 50

Toxafeno 9

2,4,5-T ND

2,3,7,8 TCDD 30

ND = Valores numéricos não detectados devido à insuficiência de dados para computação

Quadro 2- Valores Numéricos das Concentrações Máximas de Poluentes Permitidos em Solos Agrícolas 
Irrigados com Esgotos ou Fertilizados com Biossólidos, CS em mg de poluente/kg

de solo seco (Chang, Page e Asano,1995)
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e valores numéricos, pois bastaria especificar que 
“fica expressamente proibida a aplicação de efluen-
tes ou biossólidos em solos agrícolas brasileiros”, o 
que seria uma grande perda econômica e ambien-
tal, pois anularia por completo a possibilidade de 
utilizar um recurso extremamente importante como 
condicionador do solo. 

4. As normas para água potável
As considerações efetuadas no item 2. Diretrizes 

e Normas, isto é, a adoção dos dois procedimentos 
distintos, ou seja, a “Avaliação de Riscos” e a “Gestão 
dos Riscos” é também válida para estabelecer dire-
trizes e normas para água potável.

A recém revisada Portaria MS 2.914 de 
12.12.2011, (que “dispõe sobre os procedimentos 
do controle e da vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabili-
dade”) e suas edições anteriores (56 BSB/1977, GM 
36/1979, GM 519/2004) não elaborou a fase de 
Gestão de Riscos uma vez que adotou, sem a neces-
sária adaptação, praticamente todas as variáveis 
propostas pelas diretrizes da OMS (WHO, 2011). 
Os valores numéricos adotados para essas variá-

veis são, também, os mesmos propostos pela OMS. 
Como exemplo, poderão ser citados : Arsênio (0,01 
mg/L), Bário (0,7 mg/L), Chumbo (0,01 mg/L), 
Fluoreto (1,5 mg/L), Níquel (0,07 mg/L), Nitrato e 
Nitrito ( os valores diretrizes da OMS foram arre-
dondados, de 11 mg/L e 0,9 mg/L respectivamente, 
para 10 mg/L e 1 mg/L respectivamente), Urânio 
(0,03 mg/L), Acrilamida (0,5 μg/L), Benzo[a]pireno 
(0,7 μg/L), 1,2 dicloroeteno (50 μg/L), Diclorome-
tano (20 μg/L), Estireno (20 μg/L), Pentaclorofe-
nol (9 μg/L), Tetracloreto de carbono (4 μg/L), 
Tetracloroeteno (40 μg/L), Alaclor (20 μg/L), Al
dicarbe+Aldicarbesulfona+Aldicarbesulfóxido (10 
μg/L), Aldrin + Dieldrin (0,03 μg/L), Carbofurano 
(7 μg/L), Clordano (0,2 μg/L), DDT+DDD+DDE (1 
μg/L), Lindano (2 μg/L), Bromato (0,01 mg/L), 
Sulfato (250 mg/L), Microcistinas (1,0 μg/L). 

Valores numéricos de algumas outras variáveis 
parecem ter sido adotados ou adaptados da legis-
lação americana (EPA, 2011). Alguns exemplos 
dessas são: Benzeno (5 μg/L), enquanto o valor 
diretriz proposto pela OMS é de 10 μg/L, Cloreto 
de Vinila (2 μg/L), Antimônio (0,006 mg/l da EPA 
arredondado para 0,005 mg/L na Portaria 2914). 

Variável

Concentração máxima permitida no biossólido

EPA 40 Part 503 CONAMA 375/2006 CETESB P4230/1999

Substâncias Inorgânicas (mg/kg BS)

Arsênio 75 41 75

Bário  - 1300  - 

Cádmio 85 39 85

Cromo 3000 1000  - 

Cobre 4300 1500 4300

Chumbo 840 300 840

Mercúrio 57 17 57

Molibdênio 75 50 75

Níquel 420 420 420

Selênio 100 100 100

Zinco 7500 2800 7500

Indicadores Bacteriológicos e agentes patogênicos (Classe A)

Coliformes Termotolerantes < 1000 NMP/gMS < 1000 NMP/gST < 1000 NMP/gST

Ovos viáveis Helmintos  - < 0,25 ovos/gST  -

Salmonella < 3 NMP/4 gMS  ausência em 10 gST < 3 NMP/4 gMS

Vírus  < 1 UFP ou UFF/4 gST  < 0,25 UFP ou UFF/ gST  -

Quadro 3- Variáveis e concentrações máximas permitidas em biossólidos para
aplicação agrícola (EPA, CONAMA e CETESB)
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As normas promulgadas no Brasil são geralmente 
baseadas ou copiadas de normas estrangeiras, ou 
adotadas sem a devida adaptação das diretrizes cor-
respondentes estabelecidas pela OMS, podendo vir 
a ser, de um lado, extremamente restritivas e, por-
tanto, não dar condições para a sua devida aplica-
ção, ou podendo, por outro, não exercer a proteção 
que delas se espera, uma vez que não são represen-
tativas de nossas condições de saúde pública. 

Esta prática leva a questões fundamentais, entre 
as quais: serão as variáveis regulamentadas dessa 
maneira e seus respectivos valores numéricos re-
presentativos das condições ambientais e de saúde 
pública vigentes no Brasil? Com o critério de adotar 
variáveis diretamente de diretrizes internacionais 
ou de normas alienígenas não ocorre a possibilidade 
de que estejamos regulamentando variáveis que 
não sejam significativas dentro de nossas condições 
e, por outro lado, não é possível que estejamos dei-
xando de regulamentar variáveis que, por não ser 
consideradas importantes, não são regulamentadas 
nos países de origem das normas, mas que impli-
cariam problemas de saúde pública se não fossem 
regulamentadas no Brasil? E quanto aos valores nu-
méricos adotados para essas variáveis? Quando se 
considera as normas de qualidade de água potável, 
serão as respectivas doses–respostas e seus efeitos 
sobre os grupos de risco os mesmos para as nossas 
condições médias de saúde pública, quando compa-
radas com as adotadas nas diretrizes internacionais 
e com as dos países que originaram as normas nas 
quais nos inspiramos?

Além dessas questões básicas, a norma apresenta 
alguns aspectos críticos, entre os quais os seguintes:

O § 1º do Art. 31 associa a concentração de Es-
cherichia coli com cistos de Giardia e com oocistos 
de Criptosporidium e o § 2º do mesmo artigo re-
laciona turbidez com oocistos de Criptosporidium. 
Essas associações não têm suporte técnico e expe-
rimental, devendo, portanto, ser reavaliadas. Com 
efeito, os estudos desenvolvidos em São Paulo 
(ETA-A e ETA-B) (Muller, 1999), deu suporte às 
seguintes conclusões: (i) a ocorrência de oocistos 
nas amostras de água bruta não apresentou cor-
relação com as variáveis físico-químicas avaliadas, 
mostrando que variáveis como pH, turbidez, cor e 
alcalinidade não são indicadores adequados da pre-
sença de oocistos de Criptosporidium na água, e ; 
não houve, também, correlação significativa entre 
oocistos de Criptosporidium com pH, alcalinidade 
e concentração de cloro em amostras analisadas de 
água tratada.

Estudos-piloto efetuados em filtração direta as-
cendente em areia, na Universidade de Brasília 
(Nascimento, 2009), concluiu, com base em análise 
estatística, que não houve correlação significativa 
entre oocistos de Criptosporidium parvum e as vari-
áveis turbidez, coliformes totais, E. coli e contagem 
de partículas na água filtrada. 

A adoção de turbidez ou de número de partículas 
presentes em uma amostra de água como variável 
sub-rogada para avaliar a presença de oocistos de 
Criptosporidium não é tecnicamente suportada. 
Com efeito, a concentração de oocistos é extrema-
mente baixa em relação ao número de partículas (ou 
de partículas coloidais se a referência for turbidez), 
o que leva a uma correlação pouco significativa. Por 
exemplo, uma concentração de Criptosporídium de 
10 oocistos por 100 litros equivale a  10-4 oocistos 
por mL. Uma contagem de partículas com dimen-
sões de 2μm ou maiores em águas com concen-
trações de 1.000 a 10.000 partículas por 100 mL 
leva a uma relação de 1 oocisto de Criptosporídium 
para 107 a 108 partículas. (Edzwald & Kelley, 1998). 
Mesmo uma água filtrada com 100 partículas por 
100 mL leva a uma relação de 1 oocisto para 1 
milhão de partículas, mostrando a precariedade 
da relação pretendida. Note-se que na epidemia de 
Milwaukee, onde 400.000 pessoas adquiriram crip-
tosporídíase causando 69 óbitos, ambas as estações 
de tratamento de água da cidade operavam com 
turbidez inferior a 0,45 UJT. (Mc Kenzie et al, 1994)

A grande variedade de produtos químicos que são 
continuamente lançados no mercado e a presença 
constante de poluentes emergentes em nossos re-
cursos hídricos, a deficiência flagrante dos sistemas 
convencionais de tratamento de água e o fraco po-
der regulatório de nossas normas leva à principal 
dúvida levantada em relação à proteção da saúde 
pública, proporcionada atualmente aos usuários 
de sistemas públicos de abastecimento de água: O 
atendimento completo da atual Portaria MS 2.914 
de 12.12.2011 garante a distribuição de uma água 
segura? Seria essa garantia assegurada por uma 
portaria que regulamenta pouco menos de 100 
variáveis, incluindo as microbiológicas, turbidez, 
temperatura, substâncias químicas, cianotoxinas, 
radioatividade e organolépticas, enquanto o mer-
cado manipula milhões de poluentes, químicos e 
biológicos, que adentram nossos mananciais de 
água potável? É técnica e financeiramente aceitável 
continuar com extensivos programas de vigilân-
cia da qualidade da água, com base nessa norma, 
quando temos a absoluta certeza que os sistemas 
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convencionais de tratamento de água não são capa-
zes de eliminar compostos e substâncias solúveis, 
que estão, atualmente, presentes em nossos manan-
ciais, em concentrações de nanogramos por litro? 

Não se dispõe, atualmente, de normas e mesmo 
diretrizes associadas a poluentes emergentes 
químicos (disruptores endócrinos, fármacos, cos-
méticos, etc.). Não há, portanto, possibilidade de 
exercer uma vigilância sanitária da água potável 
que seja, pelo menos, parcialmente confiável. 
Todas as metodologias e propostas associadas 
à segurança da qualidade da água potável per-
manecerão totalmente inócuas enquanto não se 
adotarem sistemas de tratamento avançados, em 
substituição aos sistemas convencionais de trata-
mento atualmente praticados, que são projetados 
para remover apenas sólidos suspensos. Siste-
mas avançados de tratamento, hoje disponíveis 
a custos competitivos e extremamente eficientes 
na remoção de substâncias orgânicas e inorgâni-
cas, mesmo as com baixos pesos moleculares de 
corte e em diminutas concentrações, permitem a 
produção de água segura, mesmo a partir de ma-

nanciais desprotegidos hoje existentes em prati-
camente todo o Brasil. (Hespanhol, 2012)

Por outro lado, é necessário dirigir os esfor-
ços para a produção de uma norma realista para 
exercer a vigilância sanitária da água potável. 
Um critério mais adequado, que exigirá grande 
esforço e uma considerável introdução de recur-
sos humanos e financeiros, mas que produziria 
uma norma realística, seria efetuar uma avalia-
ção nacional, similar à que a OMS efetua quando 
prepara as suas diretrizes para água potável. Esta 
avaliação pode, resumidamente, ser operaciona-
lizada em três fases. A primeira seria escolher 
quais variáveis deveriam ser regulamentadas em 
função da sua conspicuidade ambiental e dos ní-
veis de riscos correspondentes. Conforme mos-
trado na Figura 1, as variáveis a serem escolhidas 
estariam incluídas no triângulo superior, ou seja, 
as que ocorrem com maior frequência e as que 
possuem maior risco intrínseco. Deveriam ser, 
também, avaliadas as que apresentam risco mé-
dio e ocorrência elevada.

Esta primeira fase não exigiria grandes inves-
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Figura 1- Critério básico para avaliação de variaveis a serem regulamentadas
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timentos e poderia ser executada em período re-
lativamente curto de um ou dois anos, efetuando 
uma avaliação estatística de dados disponíveis no 
Ministério da Saúde (Departamento de Epidemio-
logia e Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA), nas companhias estaduais de con-
trole e gestão ambiental e de dados estatísticos 
de registros de incidência de doenças crônicas 
e transmissíveis, eventualmente disponíveis em 
outras fontes, tais como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas-IBGE e outras entidades 
associadas a controle de endemias. 

A segunda etapa, mais complexa do que a an-
terior, seria avaliar as respectivas doses-respos-
tas para as variáveis definidas na primeira fase, 
como mostrado na Figura 2.

Esta segunda fase poderia vir a ser extrema-
mente complexa e exigiria a elaboração de exten-
sivos estudos toxicológicos. Entretanto, estudos 
internacionais efetuados, principalmente pelos 
centros colaboradores da OMS, dispõe de dados 
de dose-resposta para todas as variáveis regula-
mentadas pela OMS. Aquelas variáveis que fos-
sem identificadas no Brasil e para as quais não 
se dispusesse de dados são as que deveriam ser 
avaliadas por nossos cientistas. A etapa final, que 
constaria da avaliação dos níveis potenciais de 
exposição que podem ocorrer sobre seres huma-
nos, deveria ser desenvolvida através de estudos 
epidemiológicos, nos quais populações expostas 
aos riscos das variáveis selecionadas seriam com-
paradas com grupos de controle, para avaliar os 
excessos de risco potenciais correspondentes às 
doses-respostas, obtidas na segunda etapa desse 

estudo. 
Evidentemente esses estudos demandarão 

longos períodos de dedicação e, devido à sua 
complexidade, deverão ser programados e desen-
volvidos por equipes de toxicologistas e epide-
miologistas altamente qualificadas, trabalhando 
sobre a égide do Ministério da Saúde. 

Nesta etapa deverão, também, ser incluídos os 
poluentes emergentes que forem considerados 
relevantes para regulamentação. Como se dispõe 
de poucos dados oficiais relativos a esses com-
postos seria desejável efetuar um levantamento 
nacional sobre a sua ocorrência. A literatura na-
cional evidencia uma ampla ocorrência desses 
poluentes (Bila & Dezotti, 2003, Cantusio Neto 
2004, Daniele & Dezotti 2003, Ghiselli, 2006, 
Mierzwa, 2009, Ternes et al. 1999), podendo, 
também, ser utilizada a literatura internacional 
como referência para uma primeira avaliação 
(Baronti et al, 2000, Karanis et al., 1998, Kolpin 
et al, 2002, Loos et al., 2010, Mac Kenzie et al. 
1994). Nesse aspecto, é conveniente considerar 
a metodologia adequada de avaliação para que 
não ocorram falsos resultados, particularmente 
em relação aos elementos traços. Há uma ampla 
informação sobre as metodologias adequadas 
na literatura (Desbrow et al, 1998, Barrek et al 
2009), Durán-Alvarez, 2009, Gibson et al, 2010, 
Gomes, 2003, Petrovic, et al., 2010). Enquanto 
métodos como o ELISA (ensaio imuno-absorvente 
associado a enzimas) não têm apresentado resul-
tados confiáveis devido ao seu baixo limite de de-
tecção (20 a 40 ng/L), os que permitem grande 
confiabilidade são os GC-MS/MS (cromatografia 
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a gás, espectrômetro de massa/espectrômetro 
de massa e SPME-HPLC (microextração em fase 
sólida e cromatografia líquida de alto desempe-
nho), com limites de detecção de 0,05 a 2,4 ng/L 
e 0,064 a 2,4 ng/L (Chang et al., 2009)

5. A portaria das Secretarias para re-
úso urbano.

As propostas incluídas na Consulta Pública 
04/2013 relativa à “Minuta de Resolução Con-
junta SS/SMA/SRHS: Proposta de disciplina-
mento do Reúso Direto não Potável de Água 
Proveniente de Estações de Tratamento de Es-
goto Sanitário para Fins Urbanos”, seguem a 
mesma filosofia de adotar, sem análises com-
parativas ou adaptação às condições locais, 
normas de países altamente industrializados 
e/ou diretrizes da OMS. Além disso, tendem a 
restringir práticas usuais que em vez de serem 
excluídas deveriam ser adequadamente regu-
lamentas. O termo “norma” vem do vocábulo 
“normal”, isto é, deve ser associado e incluir 
práticas tradicionais existentes em uma deter-
minada sociedade. Estas deverão ser consolida-
das e regulamentadas e não impedidas de ser 
praticadas. Outros critérios devem ainda ser 
considerados para efeitos de regulamentação. 
Embora a saúde pública dos grupos de risco 
seja de extrema importância, não devem ser 
relegados os importantes aspectos econômi-
cos do reúso, assim como aqueles associados 
à mitigação de condições de estresse hídrico, 
como o que assola a Região Metropolitana de 
São Paulo. 

Há que considerar que os sistemas tradicio-
nais de tratamento de esgotos utilizados no 
Brasil (lodos ativados convencionais ou com 
aeração prolongada) não são capazes de pro-
duzir efluentes com qualidade para atender 
aos padrões estabelecidos na proposta. Mesmo 
com um tratamento físico-químico comple-
mentar (coagulação, floculação, sedimentação, 
filtração e desinfecção com cloro) não seriam 
atendidas algumas das variáveis listadas, tais 
como DBO, Cor, Ovos de Helmintos, Protozoá-
rios e Metais. Os sistemas de lagoas de estabi-
lização, também bastante utilizados no Brasil, 
poderiam, se constituídos com pelo menos três 
compartimentos em série e unidades de matu-
ração, atingir os padrões estabelecidos para as 
variáveis Ovos de Helmintos e Coliformes Fe-
cais, mas não atenderiam às demais variáveis. 

A proposta apresentada pelas Secretarias 
foi intensamente criticada por especialistas 
ambientais e principalmente por usuários de 
sistemas de reúso urbano, que demonstraram 
não ter condições de atender às grandes e in-
justificadas restrições impostas, as quais con-
tribuiriam apenas para inibir a prática do reúso 
urbano. Esta regulamentação deverá, portanto, 
ser totalmente revisada, tanto em termos de 
variáveis regulamentadas e respectivos valo-
res numéricos, quanto em termos de sistemas 
de tratamento adequados, aspectos econômi-
cos e regionais, para permitir uma efetiva im-
plementação da prática de reúso de água no 
Estado de São Paulo. Deve ser considerado, 
ainda, que as normas e códigos de prática pro-
mulgados no Estado de São Paulo sejam ex-
tremamente visíveis e considerados em muitas 
partes do Brasil, onde as condições de imple-
mentação são ainda mais críticas. Apresentam, 
portanto, um efeito negativo potencial ainda 
mais pronunciado em termos de restrição à 
prática de reúso, uma vez que uma parte sig-
nificativa dos demais estados brasileiros não 
possui condições técnicas e econômicas para 
atender a padrões e especificações tão restriti-
vas e dissociadas da realidade brasileira.

Por outro lado, regulamentações que envol-
vem aspectos de saúde pública não podem ser 
elaboradas exclusivamente em “nível de ga-
binete” no qual profissionais se reúnem para 
definir, aleatoriamente, variáveis a serem re-
gulamentadas e respectivos valores numéri-
cos. O Brasil já tem condições de ultrapassar 
esta fase imediatista, elaborando normas e có-
digos de prática baseados em levantamentos 
das condições reinantes no país, e em estudos 
epidemiológicos e toxicológicos semelhantes 
aos relacionados acima sobre a regulamenta-
ção para água potável. 

5.1 Ovos de Helmintos (Nematodos Intestinais) 
Na reunião de especialista da OMS sobre 

reúso de esgotos e excreta na agricultura e 
aquicultura realizada em 1985 na cidade de 
Engelberg, Suíça, (IRCWD, 1985), foi esta-
belecida a diretriz para irrigação restrita e 
irrestrita de ≤ 1 ovo viáveis de nematodos in-
testinais por litro (média aritmética durante o 
período de irrigação). 

O grupo de especialistas da OMS que se reu-
niu em Genebra, Suíça, em 1989,  estabeleceu 
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novas diretrizes para o uso de águas residu-
árias na agricultura e na aquicultura (WHO, 
1989). Nesta reunião, da qual este autor par-
ticipou como organizador do evento e como 
membro do corpo científico da OMS, foi man-
tida, com base em uma grande quantidade de 
estudos epidemiológicos (Shuval et al, 1986) 
a diretriz de ≤ 1 ovo de nematodos intestinais 
por litro, mas eliminou, por decisão unânime 
dos participantes, o  termo viável que havia 
sido proposto na reunião de Engelberg.  Esta 
decisão foi baseada na consideração de que a 
eliminação da caracterização de viabilidade 
viria a favor da segurança, permitindo, ainda, 
a redução dos custos das análises correspon-
dentes.  

Na reunião subsequente sobre o tema, rea-
lizada na sede da OMS em Genebra, em 2006 
(WHO, 2006) foi efetuada a revisão das dire-
trizes estabelecidas em 1989. Nesta reunião 
foi proposto, por alguns membros de países al-
tamente desenvolvidos, particularmente a pro-
fessora Ursula Blumenthal, da London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, e o profes-
sor Duncan Mara, da Leeds University, a redu-
ção da diretriz de ovos de Helmintos em uma 
ordem de magnitude, isto é, de ≤ 1 ovo/L para 
≤ 0,1 ovo/L. Esta proposta foi baseada em um 
estudo epidemiológico preliminar (Blumen-
thal, U, 2000) realizado no Vale do Mesquital, 
no México, uma área onde, devido à irrigação 
de culturas com esgotos brutos, ocorre grande 
incidência de doenças parasitárias provoca-
das, principalmente, por áscaris lumbricoides. 
O estudo aborda a infestação de crianças me-
nores do que 15 anos que brincam, descalças, 
em campos agrícolas irrigados com esgotos 
brutos. Esta proposta foi imediatamente repu-
diada por todos os participantes de países em 
desenvolvimento, inclusive por este autor, que 
participou da reunião na condição de consul-
tor da OMS. Em face dessa reação foi mantido 
o valor de diretriz de ≤ 1 ovo/L, tanto para irri-
gação restrita como irrestrita. Entretanto, de-
vido à grande pressão exercida por membros 
de países industrializados, onde, ironicamente, 
não há ocorrência de doenças parasitárias, foi 
introduzida uma observação na relação das 
diretrizes, especificando que “quando crian-
ças menores de 15 anos de idade são expos-
tas, medidas adicionais de proteção devem ser 
adotadas, como por exemplo tratar os efluen-

tes para atingir  ≤ 0,1 ovo/L e utilizar equipa-
mentos protetores, tais como luvas, botas ou 
aplicação de tratamento quimioterápico”. Ve-
rifica-se portanto que essa especificação com-
plementar, além de ser desenvolvida em bases 
muito preliminares, refere-se a uma área onde 
ocorre alta infestação por ovos de Helmintos 
e, ainda, em associação a áreas de extensa ir-
rigação agrícola onde há demanda de equipa-
mentos especiais para proteção dos grupos de 
risco, e não para irrigação de quadras esporti-
vas, parques e jardins.

A tendência de adotar, indiscriminadamente, 
valores numéricos sempre os mais restritivos 
encontrados na literatura, mesmo sem consi-
derar que as condições nas quais esses valores 
foram obtidos são completamente diferentes 
daquelas para as quais foram formulados. 
Neste caso, os argumentos que especificam 
0,1 ovo/L não são característicos das nossas 
condições as mais críticas possíveis, mesmo 
quando a irrigação com esgotos tratados é 
efetuada em gramados utilizados para “play 
grounds”. Além de ser valores obtidos sem 
um suporte epidemiológico adequado, repre-
sentam características de áreas onde ocorre 
grande infestação e, associados, especifica-
mente à irrigação de culturas, onde há uma in-
tensiva aplicação de efluentes brutos durante 
uma grande parte do ano. 

Há que se considerar ainda que, além de exi-
gir um nível de tratamento mais avançado para 
atender à condição de ≤ 0,1 ovo/L, haveria um 
aumento dos custos das análises (avaliado em 
10 a 15% ) e a necessidade de grandes volu-
mes de amostras para validar, com segurança, 
a presença de ovos de Helmintos.

Em face das considerações acima seria ade-
quado manter o valor numérico de ≤ 1 ovo/L 
e não de ≤ 0,1 ovo viável/L de nematodos in-
testinais.

5.2 Protozoários
Uma grande parte das críticas efetuadas à 

proposta das Secretarias são as relativas à in-
clusão de cistos de Giardia e oocistos de Crip-
tosporídeo. Esta proposta não tem sustentação 
científica e operacional, uma vez que a única 
rota de transmissão associada a esses proto-
zoários é por via oral, cuja ocorrência é pouco 
provável nos usos permitidos. Avaliações epi-
demiológicas devem ser efetuadas nas condi-
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ções brasileiras, mas estudos elaborados no 
exterior com Criptosporídeos, por exemplo, in-
dicam que a ingestão involuntária de pequenas 
doses levam a um risco superior a um AVAD de 
10-4 pppa (Ryu et al., 2007), isto é, a um caso 
adicional de infecção por Criptosporídeos para 
um grupo de risco de 10.000 pessoas.  Entre-
tanto, a proposta deste autor para irrigação 
irrestrita (condição muito mais crítica do que 
a irrigação de parques e jardins) de um AVAD 
de 10-4 pppa é considerada como aceitável 
nas condições brasileiras (Hespanhol,2009).                                                                                                            
A ingestão de pequenas doses não leva à conta-
minação por oocistos de criptosporídeos.  Estu-
dos efetuados com voluntários com boa saúde 
(Dupont et al, 1995) indicaram que a dose in-
fectiva de Criptosporidium parvum é de 132 
oocistos (DL 50). Nessas condições, assumindo 
o valor normativo proposto de 0,25 oocistos/L, 
seria necessário ingerir, de uma vez, 538 litros 
do efluente tratado. Mesmo que a concentração 
fosse de 10 oocistos/L seria necessário inge-
rir, de uma vez, 13,2 litros de efluente tratado 
para causar a infecção em 50% dos componen-
tes do grupo de risco correspondente. Outros 
autores (Okhuysen et al, 1999 e Ochiai, Y et 
al, 2005) avaliaram que a DL 50 obtida em es-
tudos efetuados, também com voluntários de 
boa saúde, varia entre 10 e 1.000 oocistos, de-
pendendo da cepa de c. parvum considerada.  
Pelo fato de que nossa população seja, em 
sua maioria, constituída por indivíduos com 
sistemas imunológicos não necessariamente 
adequados seria extremamente importante a 
realização de estudos epidemiológicos antes 
de adotar um valor padrão, tanto para Criptos-
porídeos como para as demais variáveis inclu-
ídas na proposta das Secretarias.  A necessária 
segurança adicional viria através da emissão 
de um correspondente código de prática, que 
deveria acompanhar a proposta. Esta modali-
dade de reúso deveria, por exemplo, exigir a 
colocação de avisos, indicando que a água não 
é potável e especificar a utilização de torneiras 
de acionamento com chave para evitar que a 
água de reúso seja utilizada como potável.

5.3 Metais e Sódio
As variáveis e respectivos valores numéricos 

de metais relacionados para Classe A foram 
copiados diretamente da publicação da FAO 
sobre tratamento de esgotos para uso na Agri-

cultura (FAO, 1992). As únicas exceções são 
para o Boro (em que a FAO recomenda ≤ 0,7 
mg/L (para irrigar sem restrições para essa va-
riável) e para o Chumbo que é recomendado 
5,0 mg/L pela FAO e na tabela para Classe A 
é indicado 0,50 mg/L. Aparentemente, esta di-
ferença de uma ordem de magnitude para o 
Chumbo teria sido causada por erro de trans-
crição. Certamente não foi considerado que 
as variáveis regulamentadas pela FAO e seus 
respectivos valores numéricos foram elabo-
rados para quando é efetuada irrigação para 
produção de alimentos. A Tabela 10, na página 
17, de onde foram copiadas as variáveis, es-
pecifica claramente “Threshold levels of trace 
elements for crop production” e não “para irri-
gação paisagística... de caráter esporádico ou 
sazonal”, como especificado na proposta das 
Secretarias. É necessário, inclusive, verificar se 
metais pesados devem ser regulamentados em 
face de aplicações de efluentes tratados ape-
nas periódica ou sazonalmente. Se, após uma 
avaliação consistente, esta necessidade for 
comprovada, as variáveis e respectivos valores 
numéricos deverão ser adotados com proce-
dimentos similares aos apresentados no item 
sobre aplicação de biossólidos, mas, desta vez, 
em associação apenas a efeitos sobre o solo e 
sobre eventuais aquíferos freáticos existentes 
no local de aplicação.

A variável sódio deverá, também, ser rea-
valiada, pois mesmo com sistemas de mem-
branas de ultrafiltração é difícil atingir a 
concentração de 69mg/L, tratando esgotos 
domésticos. Considere-se, ainda, que a Porta-
ria MS 2914/2011 especifica um valor numé-
rico para a variável Sódio igual a 200mg/L, o 
que tornaria ilegal a aplicação de água potável 
para irrigação paisagística. Entretanto, em se 
tratando de irrigação, mesmo para fins paisa-
gísticos o cloro é pouco significativo se for tra-
tado independentemente de outras variáveis, 
ou seja, Cálcio e Magnésio, que atenuam seus 
efeitos negativos sobre o solo. Nesse sentido, 
é lamentável que a proposta normativa tenha 
considerado apenas o Sódio, deixando de con-
siderar a importante variável composta Razão 
de Adsorção de Sódio, (SAR em me/L) que em 
valores elevados provoca a floculação do solo, 
evitando que água e ar atinjam os níveis das 
raízes, eliminando, portanto, os efeitos bené-
ficos da irrigação. Para plantas que não apre-
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sentam grandes restrições ao uso de Sódio, o 
SAR pode permanecer em valores inferiores a 
3 me/L. Este valor deve, entretanto, ser verifi-
cado para solos e vegetações típicas das exis-
tentes no Estado de São Paulo. 

5.4 Lavagem de veículos
A utilização de água de reúso para lavagem 

de veículos é uma atividade de grande impor-
tância para a conservação de recursos hídricos, 
particularmente em áreas de estresse hídrico 
como a RMSP. Por exemplo, apenas duas das 
maiores empresas de transporte urbano de 
São Paulo lavam cerca de mil ônibus por dia, 
utilizando aproximadamente 400 litros de 
água por ônibus. Uma grande empresa nacio-
nal, que opera na distribuição de combustí-
veis, coordena a operação de 6.000 postos de 
serviço (urbanos, de rodovia e de clientes con-
sumidores que compram gasolina e óleo die-
sel a granel), dos quais aproximadamente 700 
são designados como Postos Ecoeficientes. 
Nesses postos estão sendo instalados sistemas 
de tratamento avançado para aproveitamento 
de águas pluviais e reúso de efluentes para a 
lavagem de quaisquer tipos de veículos, sem 
restrição. 

A restrição à lavagem de veículos comuns 
eliminará, certamente a alternativa que os 
postos de serviço teriam de avaliar economi-
camente a utilização de água de reúso oriunda 
das estações de tratamento, em relação aos 
sistemas de tratamento e reúso instalados in-
ternamente. Teme-se, ainda, que a restrição 
de lavagem de veículos comuns, imposta ao 
reúso de efluentes oriundos de estações de 
tratamentos de esgotos seja, também, esten-
dida ao reúso após tratamento efetuado nos 
próprios postos de serviço. Por outro lado, a 
proibição da prática de lavagem interna de 
veículos é irracionalmente restritiva. As águas 
da Classe B destinadas a esta modalidade de 
reúso restringem a variável E. Coli a um valor 
igual ou inferior a 200 /100mL, enquanto que 
a Resolução CONAMA 274/2000 considera 
como excelente o valor máximo para balnea-
bilidade (que inclui a prática de esportes de 
contato primário, com imersão total) de 250 E. 
Coli/100 mL, como muito boa com a concen-
tração de 500 E.Coli/100 mL, e como aceitável 
a concentração de 1.000 UFC/100 mL. 

5.5 Reúso em edificações e Reserva de incêndio 
A prática de reúso em edificações para des-

carga em bacias sanitárias, lavagem de pisos e 
irrigação vem sendo utilizada em larga escala 
no Brasil, tanto em edifícios públicos como em 
edifícios corporativos. Quando utilizada ape-
nas para descarga sanitária permite uma re-
dução do consumo de água em torno de 30%. 
Se, além disso, o reservatório de água de reúso 
abastece as demandas para lavagem de pisos 
externos, garagens e irrigação de áreas verdes, 
a economia no consumo de água pode chegar 
a 80%. A função da legislação é regulamentar 
práticas consolidadas e não de impedir a sua 
implementação. Essa prática deverá ser regu-
lamentada, permitindo o emprego de águas de 
reúso de Classe B, uma vez que a concentração 
de coliformes fecais eventualmente contidos 
em aerossóis produzidos durante a fase de des-
carga teria, como proposto, uma concentração 
máxima de 200/100 mL, abaixo portanto do 
padrão de balneabilidade conforme discutido 
no item 5.4.

A utilização de água de reúso para reserva 
de incêndio não foi, também, considerada na 
proposta de resolução das Secretarias. O ar-
gumento básico para negar a prática é evitar 
a contaminação de eventuais moradores pre-
sentes durante o apagamento de incêndios. A 
experiência mostra que, durante esses tipos 
de sinistros, é pouco provável que as águas 
utilizadas atinjam vítimas diretamente e que 
os maiores volumes de água sejam utiliza-
dos para operações de rescaldo. Entretanto, 
mesmo assumindo que haja contato humano, 
a reserva de incêndio com água de reúso po-
deria ser empregada com águas da Classe B, 
que apresentam uma concentração máxima de 
coliformes fecais de 200/100 mL, valor muito 
abaixo do tolerado para imersão total em sis-
temas aquáticos.

5.6 Recarga gerenciada de aquíferos
A regulamentação de recarga gerenciada de 

aquíferos, não incluída na presente proposta, 
seria de extrema importância para o Brasil, 
por se constituir em um instrumento adicional 
para dar suporte à gestão de recursos hídricos, 
particularmente em áreas de estresse hídrico e 
onde ocorrem conflitos pelo uso da água.

A recarga gerenciada de aquíferos, vista 
como uma modalidade de reúso, pode atender 
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a uma gama significativa de objetivos, entre 
os quais proporcionar tratamento adicional de 
efluentes, aumentar a disponibilidade de água 
em aquíferos potáveis ou não potáveis, propor-
cionar reservatórios de água em substituição 
a reservatórios superficiais, servir como um 
eventual sistema de distribuição, permitindo 
eliminar  a construção de adutoras, evitar ou 
controlar subsidência de solos e prevenir a in-
trusão de cunha salina em aquíferos costeiros.
(Hespanhol, 2009a e Hespanhol, 2012a)

Os sistemas de recarga gerenciada relacio-
nados em seguida são apenas alguns exem-
plos das centenas de sistemas em operação 
contínua, produzindo água para diversos usos 
benéficos: Região do Dan, em Israel, irriga-
ção irrestrita e água potável; Atlantis, África 
do Sul, água potável; Berlin, Alemanha, água 
potável; Tucson e Phoenix, Arizona, Estados 
Unidos, controle de subsidência de solos, irri-
gação de parques, jardins e campos de golfe; 
Orange County, Califórnia, Estados Unidos, 
proteção contra intrusão salina e água potá-
vel; Torreles, Bélgica, água potável; Sabadell, 
Espanha, irrigação de parques; Hals Head, 
Austrália, irrigação urbana; Windhoek, Namí-
bia, água potável; Nova Dehli, Índia, irrigação; 
Nardó, Silento, Itália, água potável e não potá-
vel; e Gaobeidian, Beijing, China, potável.

Estudos de recarga gerenciada efetuados em 
todo o mundo mostram a grande eficiência 
com que camadas insaturadas existentes nas 
partes superiores de aquíferos promovem a re-
moção de poluentes tradicionais, assim como 
de fármacos e disruptores endócrinos. (Kreu-
singer et al., 2010 e Arnold, 2009)

Um pequeno programa de visitas por parte 
de profissionais de agências reguladoras do 
saneamento a alguns desses sistemas eviden-
ciaria os grandes benefícios que proporcio-
nam, assim como a extrema segurança com 
que operam, em termos de proteção dos aquí-
feros submetidos aos processos de recarga ge-
renciada.  

5.7 A palavra “reúso”
A palavra “reúso” não constava, até 1998, na 

língua portuguesa e até então era traduzida li-
teralmente do inglês e escrita de duas formas 
re-uso ou reuso. A grafia certa é “reúso”, do 
verbo “reusar” devendo ser acentuada por ser 
um hiato. 

Especulava-se que, com a reforma orto-
gráfica, o acento teria desaparecido, mas na 
verdade só desapareceu em palavras que pos-
suem “i” ou “u” como parte de um hiato, se for 
precedido de um ditongo (ou seja, precisa-se 
de 3 vogais juntas), como, por exemplo, em 
“feiura” (fei-u-ra) que pela regra nova não pos-
sui mais acento no “u”. A palavra “reúso” não 
tem hífen mas tem o acento gráfico para mar-
car a sílaba tônica no U. Sem o acento o EU 
seria pronunciado como ditongo /reu/, e não 
como hiato, em que o U é pronunciado sozinho 
numa sílaba: /re-ú-so/. Se fosse grafado como 
*reuso, poderia ser lido como /reuso/ como se 
lê deusa ou Neusa.

6. Conclusões e recomendações
O objetivo básico de normas e códigos de 

prática, particularmente as relativas a aspec-
tos de saúde pública é estabelecer instrumen-
tos de gestão, atribuindo valores numéricos 
realísticos a variáveis localmente significati-
vas, com a finalidade de dar suporte a sistemas 
operacionais de comando e controle, asso-
ciados à realidade e características de cada 
região ou país onde o controle é exercido. De-
vem, também, ser dirigidas à regulamentação 
de práticas existentes sem ter, absolutamente, 
o direito de impedir a implementação daquelas 
já consolidadas, tais como a aplicação de bios-
sólidos como condicionantes de solos, reúso 
para fins não potáveis em edificações, lavagem 
de veículos comuns e reserva de incêndio.

Há que se considerar, ainda, que regula-
mentações que envolvem aspectos de saúde 
pública não podem ser elaboradas exclusiva-
mente em “nível de gabinete” onde profissio-
nais se reúnem para definir, aleatoriamente, 
variáveis a serem regulamentadas e seus res-
pectivos valores numéricos. O Brasil já tem 
condições de ultrapassar esta fase imediatista 
e passar a elaborar normas e códigos de prá-
tica baseados em levantamentos das condições 
reinantes no país, e em estudos epidemiológi-
cos e toxicológicos. 

No estabelecimento de diretrizes associadas 
a aspectos de saúde pública, a Organização 
Mundial da Saúde identifica como “provi-
sionais” os valores numéricos estabelecidos 
para variáveis sobre as quais não dispõe de 
estudos específicos nem de dados suficientes 
produzidos por estudos epidemiológicos ou to-
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xicológicos. Como esta é, também, a realidade 
brasileira, seria adequado que as normas aqui 
desenvolvidas fossem, igualmente, designadas 
como provisionais até que se definam valores 
mais significativos de nossas condições am-
bientais e de saúde pública, baseada em uma 
metodologia cientificamente defensável que 
permita montar uma legislação realista para 
água potável, biossólidos e água de reúso.

Paralelamente, para efetivamente proteger a 
saúde pública dos grupos de risco, deveria ser 
exigido o emprego, para a produção de água 
potável e de água de reúso, das melhores tec-
nologias disponíveis, já consagradas interna-
cionalmente e no Brasil.

Estudos desenvolvidos no CIRRA (Mierzwa, 
2009) mostraram a eficiência da remoção de 
disruptores endócrinos e de microcistina uti-
lizando sistemas de membranas de ultrafiltra-
ção. A sugestão básica é que sejam estudados, 
para ser aplicados dentro de nossas condições 
esses tipos de sistemas, complementados com 
sistemas empregando processos oxidativos 
avançados. A literatura internacional mostra 
que processos oxidativos avançados, utili-
zando peróxido de hidrogênio e radiação ul-
travioleta (Rosenfeldt, et al., 2004, Huber et 
al., 2003) ) são  bastante efetivos na remoção 
de traços de fármacos e disruptores endócri-
nos eventualmente remanescentes de sistemas 
de membranas de ultrafiltração utilizados para 
produção de água potável.

Da mesma maneira, algumas de nossas com-
panhias de saneamento, exatamente aquelas 
capacitadas para fornecer águas de reúso 
para fins não potáveis, já implantaram ou es-
tão considerando a implantação de sistemas 
avançados de tratamento de esgotos domés-
ticos, utilizando sistemas de biomembranas 
(MBRs) equipados com membranas de ultra-
filtração (poros com dimensões entre 0,001 
µm e 0,1µm). Esses sistemas permitem a pro-
dução de efluentes com qualidades superiores 
aos das Classe A e B relacionadas na proposta 
das Secretarias. Com exceção de Sódio, e de 
alguns outros elementos e compostos de baixa 
massa molecular de corte, permitem obter, 
consistentemente, efluentes com baixa carga 
orgânica e livres de protozoários, coliformes 
e vírus, sem a necessidade de posterior desin-
fecção. Os sistemas convencionais de lodos 
ativados existentes, que, certamente, não têm 

condições de produzir efluentes com valores 
numéricos de diversas variáveis contidas na 
proposta das Secretarias (como, por exemplo, 
ovos de Helmintos, cistos de Giardia e oocis-
tos de Criptosporídeos) podem ser facilmente 
adaptados para operar como MBRs, através 
da substituição dos decantadores secundários 
por unidades de membranas de ultrafiltração, 
instalados nas próprias câmaras de aeração. 
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Resumo
Uma vez que os leitos de drenagem / secagem com manta geotêxtil têm apresentado resultados 

promissores no tratamento de lodos de decantadores de ETAs no Brasil, esse estudo avaliou esta téc-
nica em protótipos de escala reduzida e piloto, considerando, além de parâmetros de projeto, aspectos 
quantitativos e qualitativos do drenados e tortas de lodo produzidos. Pode-se constatar que, para o lodo 
de estudo, a manta de 600 g.m-2 com taxa de aplicação de sólidos - TAS da ordem de 3,0 kg.m-2 apresen-
tou melhor desempenho. A fase de secagem nos ensaios em escala piloto foi favorecida, resultando na 
extinção da lâmina líquida em 1 dia e teor de sólidos totais após 7 dias de 18,3 % — teores da mesma 
ordem de grandeza que as obtidas em técnicas mecânicas. O teste de toxicidade com Artemia salina 
para o lodo inicial apresentou maior toxicidade, evidenciando a eficácia do sistema de desaguamento.

Palavras-chave: Lodo de decantadores de ETA, taxa de aplicação de sólidos, escalas reduzida e piloto, 
toxicidade.

Abstract
Since the bed drain / drying geotextile have shown promising results in the treatment of sludges decanters 

WTP in Brazil, This study evaluated this technique on prototypes and pilot scale, considering, beyond of de-
sign parameters, quantitative and qualitative aspects of the drained and pies sludge produced. Can be verified 
that for the sludge study, the blanket of 600 gm-2 with application rate of solids - TAS of around 3,0 kg.m-2 
presented better performance. The drying phase in a pilot scale was favored, resulting in extinction of the 
blade 1 day and total solids content after 7 days of 18.3%, and the content of the same order of magnitude as 
those obtained in mechanical techniques. The toxicity test with Artemia salina for the sludge showed higher 
initial toxicity, indicating the effectiveness of the dewatering system.

Key-words: Sludge decanters of WTP, applied solids rate, reduced and pilot scales experiments, toxicity.

Drenagem / secagem de lodo de decantadores de ETAs em 
manta geotêxtil

Drainage / drying of sludge decanters from WTP on geotextile blanket
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Introdução
Nas Estações de Tratamento de Água - ETAs 

que adotam o tratamento de água por ciclo 
completo, composto pela sequência dos pro-
cessos e operações de coagulação, floculação, 
sedimentação e filtração, os resíduos são gera-
dos principalmente nas unidades de sedimen-
tação e filtração, e são chamados de lodos de 
decantadores e águas de lavagem de filtros.

Embora os lodos de decantadores, objeto 
de estudo deste trabalho, sejam classifica-
dos como resíduos sólidos segundo a NBR 
10.004 (2004), apresentam a maior parcela 
em termos de volume na fase líquida. Devido 
principalmente à grande quantidade de água 
agregada nos lodos de decantadores, seu 
transporte possui um custo relativamente ele-
vado, fazendo com que grande parte das ETAs 
descartem esses resíduos nos corpos de água 
mais próximos. Segundo Lopes et. al, (2005), 
o tratamento de lodos de decantadores con-
siste basicamente na remoção da água livre e 
intersticial presente no lodo com redução de 
seu volume, facilitando o manuseio, transporte 
e disposição final adequada deste resíduo.

Dentre as técnicas de desaguamento tradi-
cionalmente utilizadas, os sistemas naturais 
(lagoas de lodo e os leitos de drenagem / seca-
gem) têm apresentado vantagens em relação 
aos sistemas mecânicos (centrífugas, filtros-
-prensa, prensa desaguadora, filtros a vácuo), 
devido aos baixos custos de implantação, ope-
ração e manutenção, e facilidade operacional, 
além de serem uma alternativa ambiental-
mente mais favorável, visto que em sistemas 
naturais não são utilizados insumos como 
energia elétrica e produtos químicos. Porém, 
deve-se considerar que uma limitação dos sis-
temas naturais é a condição climática. 

Visto que no Brasil existem condições fa-
voráveis ao desaguamento natural, Cordeiro 
(1993) e (2001) iniciou um estudo sobre a mo-
dificação dos leitos de secagem tradicionais, 
que passou a ser chamado Leito de Drenagem. 
Os resultados dos estudos com os Leitos de 
Drenagem mostraram uma redução no tempo 
de remoção da água livre e boa qualidade do 
drenado produzido, permitindo sua reutiliza-
ção. Em 2004, Fontana aplicou este modelo 
de leito de secagem em escala real na ETA do 
município de Cardoso, SP e conseguiu repro-
duzir os resultados encontrados em escala de 

laboratório obtidos anteriormente. 
Os resultados promissores encontrados nes-

tas pesquisas combinados com as mudanças 
nas normas ambientais e as preocupações 
com a proteção ambiental conduziram a um 
aumento no número de ETAs que adotam sis-
temas de tratamento de resíduos no Brasil. Po-
rém, segundo Barroso (2007), os sistemas de 
desaguamento atualmente existentes no Brasil 
ainda possuem problemas a serem soluciona-
dos, tanto na questão operacional quanto na 
disposição da torta de lodo final.

Dentro deste contexto, este estudo foi de-
senvolvido com o objetivo de avaliar o sistema 
de desaguamento de lodo de decantadores de 
ETA em leito de drenagem / secagem com uso 
de manta geotêxtil e ensaios de laboratório em 
protótipos de escalas reduzida e piloto, consi-
derando os aspectos técnicos de projeto:
• Concepção física: taxa de aplicação de sóli-
dos – TAS e densidade da manta geotêxtil;
• Condições operacionais: lâmina líquida na 
unidade de drenagem e duração das fases de 
drenagem e de secagem;
•  Eficiência do sistema: caracterização do lodo 
afluente ao sistema de desaguamento, aspec-
tos quantitativos, qualitativos e de toxicidade 
da água drenada e da torta de lodo produzidas.

Metodologia
Ensaios de desaguamento

Os lodos utilizados nos desaguamentos fo-
ram coletados em um dos decantadores con-
vencionais da ETA Cafezal do município de 
Londrin, PR, que trata água com característi-
cas predominantemente inorgânicas e utiliza o 
tratamento por ciclo completo, empregando o 
cloreto férrico como coagulante químico e cal 
hidratada como alcalinizante. Como os decan-
tadores são convencionais de fluxo horizontal, 
sem sistema de remoção de lodo, a limpeza 
é feita mensalmente com esvaziamento com-
pleto da unidade. Assim, para realização dos 
experimentos nos protótipos de escala redu-
zida foi realizada apenas uma coleta de lodo 
de 500 L, no dia 09/09/2010, e para os expe-
rimentos em escala piloto uma coleta de 5.000 
L no dia 07/10/2010. Ambas as coletas foram 
realizadas no final da limpeza dos decantado-
res para obtenção de lodo com maior concen-
tração de sólidos. Os ensaios de desaguamento 
em protótipos de escala reduzida – Etapa I ti-
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veram como objetivos selecionar, na fase de 
drenagem, a densidade de manta geotêxtil e 
respectiva taxa de aplicação de sólidos – TAS 
(quantidade de sólidos em kg aplicados em 1 
m2 de área do leito de drenagem / secagem) 
mais adequadas à aplicação posterior em es-
cala piloto.

Os ensaios de desaguamento em protótipos 
de escala piloto – Etapa II tiveram como ob-
jetivos avaliar a aplicação dos parâmetros de 
projeto e de operação selecionados em escala 
reduzida, considerando a eficiência do sistema 
de desaguamento quanto aos aspectos quanti-
tativos e qualitativos. 

Visando atender a uma condição de de-
manda operacional crítica passível de aplica-
ção em ETAs de pequeno porte, cada ensaio 
de desaguamento foi dividido em duas fases 
distintas e consecutivas: fase de drenagem 
(até a extinção da lâmina líquida) e fase de se-
cagem, com duração total de 7 dias. Durante 
a fase de drenagem, todo o lodo drenado foi 
coletado em frascos de volumes preestabele-
cidos e acondicionado sob refrigeração para 
posterior análise. Na escala reduzida a coleta 
da água drenada foi realizada continuamente 
em frascos de 100 mL. Na escala piloto, du-
rante os primeiros 20 minutos a água drenada 
foi coletada em intervalos de 2 minutos, utili-
zando frascos de 1 L, e em seguida, em inter-

valos de 10 minutos até completar 1 hora, e 
posteriormente a cada hora, utilizando frascos 
de 500 mL. Para avaliar o impacto da carga 
de poluição / contaminação gerada pelo lança-
mento dos lodos drenados em corpos hídricos 
receptores, considerando o lançamento direto 
da totalidade do volume drenado foi constitu-
ída uma amostra composta dos lodos drena-
dos – Amostra global, utilizando-se 50 mL das 
amostras coletadas ao longo do tempo na fase 
de drenagem.

Devido à facilidade de análise, rápido tempo 
de resposta e boa correlação com o teor de 
sólidos totais, expressa por fórmulas empíri-
cas em Cornwell (1987), Cordeiro (1993) e 
AWWA (1996), o parâmetro de controle de 
eficiência utilizado para avaliar as unidades de 
desaguamento foi a turbidez, e para sistema-
tizar os resultados em relação à qualidade do 
drenado foram estabelecidas duas condições 
de atendimento:
• Condição I: drenados com valores de turbidez 
inferiores a 10 uT, considerando a possibili-
dade de reaproveitamento do lodo drenado no 
sistema de produção de água da própria ETA;
• Condição II: drenados com valores de tur-
bidez inferiores a 100 uT, compatíveis com 
corpos de água doce Classe II, segundo esta-
belecido pela Resolução 357/05 do Conama, 
classificação da maioria dos corpos hídricos 

PARÂMETRO MÉTODO APHA, AWWA e WEF (2005)

pH Potenciométrico / 4500

Umidade relativa do ar (%) Digital

Turbidez (uT) Nefelométrico / 2130 B

Cor aparente (uH) Espectrofotométrico/ 2120 C

Cor verdadeira (uH) Espectrofotométrico / 2120 C
Filtrado em membrana com porosidade 0,45µm

DBO5d, 20ºC (mg.L-1) Teste DBO 5 dias a 20ºC / 5210 B

DQO (mg.L-1) Refluxo fechado / 5220 C

Série de sólidos (mg.L-1) Sólidos secos a 103-105ºC / 2540 B;
Sólidos voláteis incinerados a 550ºC / 2540 E

Coliformes totais e E. coli (NMP/100 mL) (*) Substrato cromogênico / colilert / 9223B

Alumínio, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, 
Ferro, Fósforo, Magnésio, Manganês, Níquel, Potássio, Silício, 
Sódio, Titânio, Zinco Totais (mg.L-1) (*)

ICP-OES Plasma/ 3125

Tabela 1- Parâmetros de desempenho e métodos analíticos / equipamentos utilizados nos experimentos

(*) Análises realizadas somente no ensaio de desaguamento em escala piloto 
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receptores da região.
Os lodos iniciais e os drenados produzidos nos 

desaguamentos nos protótipos em escala redu-
zida e piloto foram caracterizados quanto aos 
parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, 
seguindo procedimentos da APHA, AWWA e 
WEF (2005) com adaptações, apresentados na 
Tabela 1. As análises para quantificação dos 
metais foram realizadas por um laboratório cre-
denciado para prestação de serviços.

Etapa I – Ensaios de desaguamento em protóti-
pos de escala reduzida

Para a realização dos ensaios de desagua-
mento em escala reduzida, foram construídos 
9 unidades de desaguamento, possibilitando 
assim a utilização de 3 tipos de manta e 3 valo-
res de TAS, totalizando 9 ensaios de desagua-
mento. A Tabela 2 apresenta os parâmetros 
de projeto aplicados nos ensaios de desagua-
mento em escala reduzida.

A unidade de desaguamento em escala redu-
zida foi constituída por um tubo de PVC DN 
100 mm e 60 cm de altura com um indica-
dor externo de nível, adaptado a um CAP de 
PVC com fundo recortado para dispor o leito 
de drenagem, o qual era composto por uma 
grelha plástica para suporte da manta geotêx-
til. Abaixo do CAP foi fixado um dispositivo de 
fundo cônico para coleta do drenado.

Etapa II – Ensaios de desaguamento em protóti-
pos de escala piloto

Na Tabela 3 são apresentados os parâmetros 
de projeto aplicados nos ensaios de desagua-
mento em escala piloto. O lodo foi aplicado nos 
leitos através de um caminhão tanque com auxí-
lio de uma bomba.

O sistema em escala piloto (Figura 1) utilizado 
neste trabalho foi o mesmo utilizado por Silva 
(2006), composto por duas unidades de desagua-
mento nas dimensões de 2,5 m de comprimento 
e 1 m de largura, interligadas a duas caixas de 
fibra de vidro com capacidade de 500 L, para co-
leta do drenado. O material de enchimento das 
unidades de drenagem / secagem foi brita nº3 
com altura de 0,20 m.

Testes ecotoxicológicos
Complementarmente, foram realizados testes 

ecotoxicológicos com o organismo Artemia salina 
nas amostras de lodo inicial e amostra global de 
drenados produzidos no Leito 2 do sistema em 
escala piloto. 

O teste de toxicidade preconiza a exposição 

Densidade 
da manta 

(g.m-2)

Taxas de aplicação 
de sólidos – TAS 

(kg.m-2)

Vazão de 
aplicação 
(mL.min-1)

Tempo de 
drenagem 

/ seca-
gem (d)

150 2,5 / 5,0 / 10,0

100 4 - 7300 1,25 / 2,5 / 5,0

600 1,25 / 2,5 / 5,0

Tabela 2 - Parâmetros de projeto aplicados nos ensaios de 
desaguamento em escala reduzida – Etapa I

Manta (g.m-2) Taxa de aplicação de 
sólidos –  TAS (kg.m-2)

Vazão de aplicação 
(L.min-1)

Tempo de drenagem / 
secagem (d)

Leito 1 350 3,27
30 4 - 7

Leito 2 600 2,98

Tabela 3 - Parâmetros de projeto aplicados nos ensaios de desaguamento em escala piloto – Etapa II

Figura 1 - Foto da unidade de desaguamento
protótipo em escala piloto

Observe que os valores de vazão de aplicação e tempo de drenagem / secagem é comum aos 2 leitos.
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dos organismos à amostra, considerando várias 
diluições em quadruplicata. Após preparação 
de todos os tubos com as diluições preestabele-
cidas, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, 
adicionou-se de 9 a 12 náuplios de Artemia 
salina por tubo. Os tubos foram mantidos sob 
iluminação constante e temperatura de 27 a 
30°C por 24 h. O controle negativo (branco) 
foi realizado com a solução salina e o controle 
positivo, com solução de dicromato de potássio 
(K2Cr2O7) em solução salina com concentração 
de 45 mg.L-1. Após 24 h de exposição, o número 
de Artemias vivas e mortas em cada tubo foi 
quantificado para, posteriormente, determinar 
a concentração da amostra que causou mortali-
dade de 50% dos organismos após exposição de 
24 h - CL5024h nas condições do teste. A CL5024h 
foi obtida por cálculo estatístico usando o pro-
grama Trimmed Spearman-Karber (HAMILTON, 
et al. 1977) com intervalo de confiança de 95% 
e também foi calculada por análise de regres-
são linear.

Resultados e discussões
Caracterização do lodo de estudo 

Na Tabela 4 são apresentadas as características 
físicas, químicas e microbiológicas dos lodos de 
estudo e os limites máximos dos parâmetros ana-
lisados estabelecidos pela Resolução 357/2005 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Co-

nama, para enquadramento em corpos de água 
doce Classe II.

As características do lodo são bastante parti-
culares e variáveis em função das características 
da água bruta, dos produtos químicos utilizados, 
dos processos de tratamento adotados e métodos 
de limpeza dos decantadores (DI BERNARDO & 
DANTAS, 2005).

Foi observado que os valores dos parâmetros 
analisados nos lodos iniciais em estudo apresen-
taram-se acima do limite aceitável pela legisla-
ção. Portanto, sem dúvida, o lançamento desses 
lodos in natura em corpos de água doce Classe 
II com as características apresentadas acarreta-
ria impactos negativos ao corpo receptor, o que 
comprova a necessidade de um tratamento pré-
vio ao descarte no corpo hídrico.

Etapa I – Ensaios de desaguamento em protóti-
pos de escala reduzida

De uma forma geral, as porcentagens de vo-
lume de drenado que atenderam às condições 
estabelecidas foram maiores para as mantas de 
maior densidade e valores mais elevados de TAS.

Em relação à produção de lodo drenado com 
valores de turbidez inferiores a 10 uT – Con-
dição I, pôde-se observar que, independente-
mente dos valores das TAS, as porcentagens de 
volumes de drenado que atenderam à Condi-
ção I foram superiores a 44, 48 e 72 % para as 

Parâmetro Lodo inicial utilizado 
na Escala reduzida

Lodo inicial utilizado na Escala piloto Limite Conama - 
Classe IILeito 1 Leito 2

Turbidez (uT) 16.900 18.200 19.500 100

Cor aparente (uH) 65.507 56.376 67.081 --

Cor verdadeira (uH) 36 44 87 75

ST (mg.L-1) 14.132 13.635 16.120 --

SDT (mg.L-1) 2.532 1.095 760 500

DBO5d, 20ºC (mg.L-1) 129 N.A. N.A. 5

DQO (mg.L-1) 687 1.240 1.547 200 *

Coliformes totais (NMP/100 mL) N.A. N.A. 141.380 --

E. coli (NMP/100 mL) N.A. N.A. 4.130 1.000

Tabela 4 - Características dos lodos de estudo e limites da Resolução 357/05 do Conama

(*) Limite estabelecido pela Resolução nº 0070/2009 do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA 
(--) Limite não estabelecido pela Resolução 357/05 do Conama;
N.A.: não analisado
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Figura 2 - Resultados da Fase de drenagem para manta geotêxtil de 150 g.m-2 e TAS de 5,0 kg.m-2/ Escala reduzida – Etapa I

Figura 3 - Resultados da Fase de drenagem para manta geotêxtil de 300 g.m-2 e TAS de 2,5 kg.m-2/ Escala reduzida – Etapa I

Figura 4 - Resultados da Fase de drenagem para manta geotêxtil de 600 g.m-2 e TAS de 2,5 kg.m-2 / Escala reduzida – Etapa I
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Fase I: Drenagem
Manta 300 (g.m-2) e TAS 2,5 (kg.m-2)

Tempo final carregamento = 14 min
Lâmina após carregamento = 15,5 cm
Volume total de carregamento = 1,4 L

Tempo final de drenagem TFD = 2d
Volume total drenado = 1105,5 L
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Fase I: Drenagem
Manta 150 (g.m-2) e TAS 5,0 (kg.m-2)

Tempo final carregamento = 28 min
Lâmina após carregamento = 26 cm
Volume total de carregamento = 2,8 L
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Fase I: Drenagem
Manta 600 (g.m-2) e TAS 2,5 (kg.m-2)
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mantas de 150, 300 e 600 g.m-2, respectiva-
mente. Já em relação à Condição II com lodo 
drenado com valores de turbidez inferiores a 
100 uT, essas porcentagens foram de 50, 65 e 
78 % para as mantas de 150, 300 e 600 g.m-2, 
respectivamente.

Nas Figuras 2 a 4 são apresentados os gráfi-
cos dos resultados da fase de drenagem para 
as mantas geotêxteis de 150, 300 e 600 g.m2 
com as respectivas TAS que proporcionaram 
as maiores porcentagens de volume que aten-
deram às condições I e II. 

Para a manta de 150 g.m-2 e TAS de 5 kg.m-2, 
78 % do volume de drenado apresentou tur-
bidez inferior a 10 uT – Condição I, e para as 
mantas de 300 g.m2 e 600 g.m-2 e TAS de 2,5 
kg.m-2, os volumes de drenado foram respec-
tivamente de 80 e 83 %. Com as mesmas TAS 
as porcentagens de volume de drenado que 
atenderam a Condição II foram 84, 86 e 87% 
para as mantas de 150, 300 e 600 g.m-2, res-
pectivamente.

Para avaliar o impacto da carga de poluição 
gerada pelo lançamento do volume global do 
drenado em um corpo hídrico receptor classe 
II, foi constituída uma amostra composta dos 
drenados - Amostra global e realizada a carac-
terização físico-química da mesma. As Figuras 
5 e 6 correspondem aos resultados de turbidez 
e DQO da Amostra global dos drenados, res-
pectivamente.

Em relação à turbidez, as amostras globais 
de drenados que atenderam à Condição II, 
para corpos de água classe II, foram apenas as 
da manta de 600 g.m-2, independentemente da 

TAS aplicada, apresentando valores de turbi-
dez que variaram de 5 a 14 uT. 

A Resolução nº 0070/2009 do Conselho Es-
tadual do Meio Ambiente - CEMA estabelece o 
limite de DQO de 200 mg.L-1 e, como se pode 
observar na Figura 6, independentemente das 
TAS, somente as mantas de 300 e 600 g.m-2 
foram eficientes para enquadramento nesta 
legislação.

Etapa II – Ensaios de desaguamento em pro-
tótipos de escala piloto

Os parâmetros de projeto aplicados nos en-
saios de desaguamento em escala piloto (Ta-
bela 3) foram selecionados, considerando os 
melhores resultados obtidos na Etapa I (mantas 
de 300 e 600 g.m-2 e TAS médio de 2,5 kg.m-2). 
No entanto, os valores de TAS resultantes do 
experimento em escala piloto foram de 3,3 
kg.m-2 no Leito 1 e 2,98 kg.m-2 no Leito 2. 

Em relação à produção de lodo drenado com 
valores de turbidez inferiores a 10 uT – Con-
dição I, pôde-se observar que as porcentagens 
de volumes de lodo drenado que atenderam a 
este limite foram superiores a 82 e 80 % para 
as mantas 350 e 600 g.m-2, respectivamente. 
Já para a Condição II, essas porcentagens fo-
ram de 94,1 % e 90 % para as mantas de 350 e 
600 g.m-2, respectivamente.

Durante os ensaios em escala piloto, os va-
lores médios de temperatura e umidade do ar 
variaram em torno de 28°C e 50 %, respecti-
vamente, e não houve ocorrência de precipi-
tação intensa, diferente do ocorrido na escala 
reduzida, em que os valores médios de tem-

Figura 5 – Turbidez das Amostras globais dos drenados / 
Escala reduzida – Etapa I

Figura 6 – DQO das Amostras globais dos drenados /  Escala 
reduzida – Etapa I
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peratura e umidade do ar variaram em torno 
de 19,2°C e 87,5%, respectivamente, com pre-
cipitação intensa nos primeiros 2 dias. Esses 
dados comprovam que além do fator de escala, 
as condições climáticas na fase de secagem in-
fluenciam de forma significativa, uma vez que 
na escala reduzida a extinção da lâmina líquida 
para concepção similar ocorreu somente após 
2 dias e na escala piloto deu-se em 1 dia. Na 
Figura 7 é apresentada uma foto das unidades 
de desaguamento – Leito 1 e 2 em escala pi-
loto, com extinção da lâmina líquida 1 dia após 
o carregamento.

A Tabela 5 (pag. 32) mostra os resultados da 
quantificação de metais no lodo inicial e nas 
amostras globais dos drenados dos Leitos 1 e 2.

Como se pôde observar, vários metais ana-
lisados apresentaram elevadas concentrações 
no lodo inicial e superiores aos limites estabe-
lecidos pela Resolução 357/05 para corpos de 
água doce Classe II, especialmente em relação 
ao ferro e ao alumínio devido principalmente 
ao uso do coagulante. Vale ressaltar que os li-
mites máximos estabelecidos pela Resolução 
357/05 do Conama referem-se em sua maioria 
à fração dissolvida do metal, enquanto os valo-
res no lodo inicial e nas amostras globais refe-
rem-se à fração total. No entanto, constatou-se 

que o desaguamento em leito de drenagem / 
secagem com manta geotêxtil reduziu signifi-
cativamente as concentrações de metais.

Além disso, os valores limites estabelecidos 
pela Resolução 357/05 apresentados neste 
trabalho estão relacionados às condições de 
enquadramento do corpo de água doce Classe 
II e não ao lançamento de efluentes. Assim, a 
análise dos resultados das amostras globais 
constitui uma situação desfavorável de atendi-
mento, uma vez que o fator de diluição não foi 
considerado nessas análises e discussões.

Na Figura 8 (pag. 32) são apresentados os 
gráficos dos resultados da fase de drenagem e 
secagem do Leito 2 com manta de 600 g.m-2 e 
TAS da ordem de 3,0 kg.m-2.

A escala piloto favoreceu a perda de umi-
dade no lodo retido, permitindo assim verifi-
car que após 7 dias de secagem a torta de lodo 
do Leito 2 apresentou teor de sólidos totais de 
18,3 %, teores da mesma ordem de grandeza 
que as obtidas em técnicas mecânicas.

Considerando os aspectos quantitativos e 
qualitativos dos lodos drenados produzidos, 
tempos requeridos para extinção da lâmina 
líquida e duração das fases de secagem para 
os diferentes tipos / densidade de manta ge-
otêxtil e TAS aplicados nos ensaios de desa-

Figura 7 – Foto das unidades de desaguamento em escala piloto – Etapa II, 1 dia após o carregamento
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METAIS Lodo inicial 
Amostra global Amostra global

Limite Conama - Classe II
Leito 1 Leito 2 

AlumínioTotal (mg.L-1) 795,4 0,10 0,07 0,1 *

Cádmio Total  (mg.L-1) N.D N.D N.D 0,001

Cálcio Total  (mg.L-1) 80,85 22,92 21,66 --

Chumbo Total  (mg.L-1) N.D N.D N.D 0,01

Cobalto Total  (mg.L-1) <L.D <L.D <L.D 0,05

Cobre Total  (mg.L-1) 2,84 0,02 0,0013 0,009 *

Cromo Total  (mg.L-1) 2,26 <L.D <L.D 0,05

Ferro Total  (mg.L-1) 2.606,0 0,21 0,07 0,3 *

Fósforo Total  (mg.L-1) 6,90 N.D N.D 0,03 

Magnésio Total  (mg.L-1) 20,38 4,60 4,76 --

Manganês Total  (mg.L-1) 35,63 0,21 0,20 0,1

Níquel Total  (mg.L-1) N.D N.D N.D 0,025

Potássio Total  (mg.L-1) 0,30 3,0 2,80 --

Silício Total  (mg.L-1) 317,10 5,17 5,27 --

Sódio Total  (mg.L-1) 1,0 3,50 3,10 --

Titânio Total  (mg.L-1) 55,10 N.D N.D --

Zinco Total  (mg.L-1) 2,19 <L.D <L.D 0,18

Tabela 5 - Resultados da quantificação de metais no lodo inicial e amostras globais dos drenados
produzidos nos ensaios em escala piloto – Etapa II

<L.Q – Abaixo do limite de quantificação / N.D – Não detectado / - - limite não estabelecido pela Resolução
* valor referente ao composto na forma dissolvida

Figura 8 - Resultados da fase de drenagem e secagem no Leito 2/ Escala piloto – Etapa II
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guamento em protótipos de escalas reduzida 
e piloto, pode-se constatar que, para o lodo 
de estudo em questão, a manta de 600 g.m-2 
com TAS da ordem de 3,0 kg.m-2 apresentou 
melhor desempenho. Os resultados da Etapa 
II em escala piloto, especialmente em relação 
ao tempo de extinção da lâmina líquida, indi-
caram ainda a possibilidade de aplicação de 
valores mais elevados de TAS. 

Os testes ecotoxicológicos foram introduzidos 
na Resolução 357/2005 do Conama. No Capí-
tulo IV desta resolução, no que diz respeito às 
condições e padrões de lançamento de efluentes, 
é estabelecido nos § 1 e 2 do Artigo 34, que 
o efluente não deverá causar ou possuir poten-
cial para causar efeitos tóxicos aos organismos 
aquáticos no corpo receptor, e que os critérios de 
toxicidade devem-se basear em resultados de en-
saios ecotoxicológicos padronizados, utilizando 
organismos aquáticos.

O teste de toxicidade realizado com o lodo 
inicial e a amostra global dos drenados do 
Leito 2 revelaram que o lodo inicial apresenta 
maior toxicidade frente ao microcrustáceo Ar-
temia salina em comparação com a amostra 
global, provavelmente devido à presença de 
metais e resíduos de produtos utilizados du-
rante o tratamento de água. 

As Figuras 9 e 10 mostram os resultados da 
CL50 para o lodo inicial e para a amostra glo-
bal do Leito 2. Como se pode observar, a CL50 
da amostra global do Leito 2 foi de 70,49% 
(v/v), enquanto a do lodo inicial foi 17,31 % 
(v/v), o que comprova a maior toxicidade do 
lodo inicial e evidencia a eficácia do sistema 
de desaguamento.

Conclusões
Com este estudo, foi possível verificar que:

• O desaguamento de lodo de decantadores de ETAs 
por leito de drenagem com mantas geotêxteis mos-
trou ser um processo natural de desaguamento efi-
ciente e passível de aplicação em ETAs de pequeno 
porte, além de econômico, devido ao baixo consumo 
de energia ou adição de produtos químicos;
• Os resultados obtidos no protótipo da unidade 
de drenagem em escala reduzida puderam ser re-
produzidos nos ensaios realizados na unidade em 
escala piloto, o que comprova que ensaios de la-
boratório em protótipo de escala reduzida podem 
fornecer subsídios e parâmetros de projeto impor-
tantes para uso em projetos de maior escala;
• Considerando os aspectos quantitativos e qua-
litativos dos lodos drenados produzidos, tempos 
requeridos para extinção da lâmina líquida e dura-
ção das fases de secagem para os diferentes tipos / 
densidade de manta geotêxtil e TAS aplicados nos 
ensaios de desaguamento em protótipos de esca-
las reduzida e piloto, pode-se constatar que, para o 
lodo de estudo em questão, a manta de 600 g.m-2 
com TAS da ordem de 3,0 kg.m-2 apresentou melhor 
desempenho. Os resultados da Etapa II em escala 
piloto, especialmente em relação ao tempo de extin-
ção da lâmina líquida, indicaram ainda a possibili-
dade de aplicação de valores mais elevados de TAS;
• Pôde-se constatar que a perda de umidade nos 
ensaios em escala piloto foi favorecida, resultando 
na extinção da lâmina líquida em 1 dia e teor de só-
lidos totais de 18,3 % , 7 dias após o carregamento, 
teores da mesma ordem de grandeza que as obtidas 
em técnicas mecânicas;
• Comprovou-se que o desaguamento de lodo de 
ETA por leito de drenagem / secagem com manta 

Figura 9 – CL50 do lodo inicial Figura 10 – CL50 da amostra global dos drenados do Leito 2
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geotêxtil reduz consideravelmente a quantidade de 
metais nos drenados, bem como a toxicidade destes.
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Resumo
O Brasil gera uma grande quantidade de resíduos lignocelulósicos provenientes das cadeias produ-

tivas dos biocombustíveis, que podem ser aproveitados para produção de combustíveis de segunda 
geração como, por exemplo, o metano. No entanto, o aproveitamento desta biomassa como fonte de 
energia pela via fermentativa normalmente requer pré-tratamento do material lignocelulósico, visando 
solubilização de açúcares ou remoção de lignina, que será definido em função da característica do 
substrato utilizado ou da posterior utilização do hidrolisado. A escolha deve ainda considerar aspectos 
operacionais, custos e geração de substâncias tóxicas.

Palavras-chave: Energia renovável, biomassa lignocelulósica, biogás, pré-tratamento.

Abstract
Brazil generates a lot of waste from lignocellulosic biofuel production chains, which can be exploited 

for the production of second generation biofuels such as methane. However, the use of this biomass as 
energy source via fermentation usually requires pre-treatment of the lignocellulosic material in order 
to solubilise the sugars or to extract the lignin. The pre-treatment process will be defined as a function 
of the characteristic of the substrate used or the subsequent use of the hydrolysate. The choice should 
also consider operational aspects, cost and generation toxic substances.

Key-words: Biofuels, lignocellulosic biomass, methane.

Geração de metano a partir de resíduos lignocelulósicos 
oriundos da produção do biocombustível: revisão
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Introdução
O desenvolvimento não baseado nos preceitos 

da sustentabilidade e a exploração irracional dos 
combustíveis fósseis, bem como a perspectiva de 
aumento do preço do petróleo vêm motivando 
esforços para desenvolver fontes alternativas 
de energia. Nesse contexto, os biocombustíveis, 
como o etanol, o biodiesel e o biogás podem ser 
usados para diminuir o uso de gasolina e óleo 
diesel e, consequentemente, minimizar os impac-
tos ambientais. 

Apesar de os biocombustíveis terem surgido 
como uma alternativa energética de menor im-
pacto ambiental, os resíduos provenientes desta 
cadeia produtiva necessitam de destinação apro-
priada. Muitas são as aplicações dos resíduos 
(ração animal, combustível para caldeiras, po-
límeros, condicionador do solo, forragem para 
animais, fertilizante, adubo, indústria têxtil e au-
tomobilística, etc.). Entretanto, existe ainda um 
excedente que gera problemas ambientais e de 
estocagem (Sun et al., 2004). De acordo com o 
Plano Nacional de Energia 2030, o setor sucro-
alcooleiro brasileiro é o principal produtor de 
resíduos agroindustriais, cuja previsão do total 
de cana moída na safra 2012/13 é de 596,63 
milhões de toneladas (Conab, 2012), com au-
mento de 6,5% em relação à safra 2011/12, 
que foi de 560,36 milhões de toneladas, o que 
implica um total de 80,54 milhões de toneladas 
de bagaço de cana-de-açúcar, já que para cada 
tonelada de cana processada é gerada 0,135 ton 
de bagaço (Brasil, 2007). Outra cultura que vem 
se estabelecendo no país é a do dendê. Nos últi-
mos anos, tem ocorrido aumento exponencial da 
área plantada de dendê, destinado à produção de 
biodiesel. Esta cadeia produtiva gera aproxima-
damente 78 ton de resíduo para cada 100 ton de 
cachos de frutos processados, dos quais têm-se: 
os cachos vazios, a torta de palmiste, a fibra da 
prensagem do mesocarpo do dendê, as cascas e 
efluentes (Furlan Jr., 2006). Segundo o Ministé-
rio da Agricultura, a safra de palma divulgada em 
agosto de 2010 foi de 1,1 milhão de toneladas, e 
sabendo-se que apenas 22% desse total corres-
ponde ao óleo (Furlan Jr., 2007), tem-se um total 
0,86 milhões de toneladas de resíduos. Além des-
ses resíduos têm-se, ainda, os resíduos do pro-
cessamento do algodão, da mamona, do milho e 
muitas outras biomassas lignocelulósicas.

Uma alternativa ambientalmente sustentável 
para uso destes resíduos é a geração de energia 

renovável via digestão anaeróbia para produção 
de metano. A biodegradabilidade anaeróbia dos 
resíduos agrícolas provenientes da cadeia pro-
dutiva do biocombustível vem sendo objeto de 
diversos estudos (Fernandes et al., 2009; Souza 
et al., 2010; Aguiar e Ferraz, 2011). Há um con-
senso entre os autores de que a digestão anaeró-
bia dos materiais lignocelulósicos é limitada pela 
hidrólise. Segundo Angelidaki et al. (2009), isso 
ocorre devido à barreira física proporcionada 
pela lignina e hemicelulose e pela porção crista-
lina da celulose. Para aumentar a biodegradabi-
lidade e acelerar o processo de hidrólise, faz-se 
necessário que o material sofra primeiramente 
um pré-tratamento (Sun e Cheng, 2002; Taherza-
deh e Karimi, 2008).

Diversos pré-tratamentos podem ser utilizados 
para aumentar a biodegradabilidade dos mate-
riais lignocelulósicos (moagem, pirólise, hidrólise 
ácida e/ou alcalina, explosão a vapor, hidrólise 
enzimática, dentre outras). Cada pré-tratamento 
deve ter seus parâmetros operacionais estuda-
dos (tempo de reação, temperatura, pressão e 
concentração do catalizador) para maximização 
da produção de açúcares, aumento de acessibi-
lidade ou remoção de lignina, e minimização da 
produção de compostos recalcitrantes ou tóxicos 
(Vázquez et al., 2007, Petersen et al., 2009).

Digestão anaeróbia do material lignocelu-
lósico

As cadeias produtivas dos biocombustíveis ge-
ram vários resíduos, dentre eles os lignocelulósi-
cos. Fengel e Wegener (1984) consideram que o 
material lignocelulósico consiste principalmente 
em três tipos diferentes de polímeros: celulose, 
hemicelulose e lignina, que são associados a ou-
tros. A celulose é um polímero formado por uma 
cadeia de glicose, a hemicelulose é um polímero 
composto por açúcares de cinco e seis carbonos 
e a lignina é um polímero fenólico que constitui o 
material estrutural da planta, associado à parede 
vegetal celular, responsável pela rigidez, imper-
meabilidade e resistência a ataques aos tecidos 
vegetais. A digestão anaeróbia do material ligno-
celulósico é limitada em virtude de sua composi-
ção e estrutura.

A rota metabólica da digestão anaeróbia é di-
vidida basicamente em quatro etapas: Hidrólise, 
Acidogênese, Acetogênese e Metanogênese. Den-
tre estas, três grupos de microrganismos par-
ticipam do processo: bactérias fermentativas, 
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bactérias acetogênicas e archeas metanogênicas. 
O produto final das bactérias fermentativas (hi-
drolíticas e acidogênicas) será substrato para as 
acetogênicas, as quais por sua vez fornecerão o 
substrato necessário para as metanogênicas.

De uma maneira geral, na digestão anaeróbia 
do material lignocelulósico, a matéria orgânica 
sofre inicialmente hidrólise (passo limitante do 
processo), em que os polímeros orgânicos são 
decompostos em monômeros como açúcares e 
ácidos orgânicos por meio de enzimas. A conver-
são de biopolímeros é catalisada por exoenzimas 
(hidrolases) excretadas por bactérias facultativas 
ou acidogênicas anaeróbias obrigatórias (Gallert 
e Winter, 2005), incluindo os gêneros Clostri-
dium, Acetivibrio, Bacteroides, Selenomonas e 
Ruminococcus (Insam et al., 2010).

Como cada exoenzima converte apenas um 
substrato ou grupo específico de substratos, di-
versas bactérias acidogênicas são necessárias 
para digerir o material lignocelulósico (Fernan-
des, 2010). A celulose é insolúvel e a degradação 
por bactérias e fungos ocorre extracelularmente 
por um complexo multienzimático de elevada 
massa molecular chamada celulase, que catalisa 
de forma eficiente a hidrólise da celulose (Les-
chine, 1995). Como exemplo pode-se citar a 
celulase produzida pelas bactérias dos gêneros: 
Clostridium, Cellulomonas, Bacillus, Termomo-
nospora, Ruminococcus, Bacteroides Erwinea, 
Acetivibrio, Microbispora e Streptomyses (Sun e 
Cheng, 2002).

Para completa degradação da celulose, três 
celulases são necessárias: endoglicanase (EG), 
exoglicanase ou celobiohidrolase (CBH) e 
β-glicosidase ou celobiase. As endoglicanases 
são responsáveis pela hidrólise preferencial-
mente das ligações internas no polímero da celu-
lose, produzindo oligossacarídeos de menor peso 
molecular, chamados de celodextrinas, além de 
celobiose. As endoglicanases atacam de forma 
mais ou menos aleatória as ligações β-(1-4)-
glicosídicas em regiões amorfas da celulose ou 
na superfície das microfibrilas. As exoglicanases 
ou celobiohidrolases iniciam a hidrólise nas ex-
tremidades da cadeia e não produzem uma quan-
tidade significativa de novas cadeias terminais 
na superfície da celulose. As celobiohidrolases 
são subdivididas em dois grupos: CBH I e CBH 
II, que quebram as unidades de celobiose das 
extremidades redutora e não redutora do polí-
mero, respectivamente. Logo, as exoglicanases 

liberam a celobiose, rompendo as ligações β-(1-
4)-glicosídicas. As celobiases ou β-glicosidades 
completam a hidrólise, catalisando a hidrólise da 
celobiose a glicose. Portanto, as celobiases hi-
drolisam a celobiose e as celodextrinas solúveis 
em água, produzindo glicose. As exo e endogli-
canases são inibidas pela celobiose e a ação da 
β-glicosidade é frequentemente a etapa limi-
tante na degradação da celulose. Micro-organis-
mos fermentadores de celobiose têm o papel de 
manter as concentrações de celobiose baixas, 
evitando a inibição do sistema celulase. Estas 
fermentações produzem CO2, H2, ácidos orgâni-
cos (por exemplo, acetato, propionato e butirato) 
e álcoois. Parte do H2 escapa para atmosfera, o 
restante é imediatamente consumido pelas meta-
nogênicas ou homoacetogênicas (Rabelo, 2007).

A cadeia de hemicelulose pode sofrer ataques 
por enzimas hemicelulases ou por ácidos diluí-
dos, em posições intermediárias, nesse caso, são 
liberados oligômeros (moléculas de açúcares) 
que podem ser sucessivamente quebrados em 
oligômeros ainda menores, até que uma molé-
cula de um simples açúcar possa ser formada. A 
eficiência de recuperação de açúcares pode che-
gar a 90% (Lynd et al., 2002).

Na acidogênese, as bactérias fermentativas 
promovem a conversão de monômeros orgâni-
cos em hidrogênio, bicarbonato, ácido acético, 
ácido propiônico, ácido butírico, ácido lático 
(além de outros ácidos em menores proporções) 
e etanol. Posteriormente ocorre a acetogênese, 
em que compostos orgânicos reduzidos (como 
os ácidos propiônico, butírico e lático) são oxi-
dados, gerando hidrogênio e gás carbônico pelos 
micro-organismos formadores de hidrogênio e 
pelos micro-organismos formadores de acetato. 
O acetato também pode ser formado pela rota 
do H2/CO2 em uma etapa chamada homoaceto-
gênese. Finalmente, os produtos finais CH4 e CO2 
podem ser formados na etapa da metanogênese, 
em que as archeas metanogênicas são capazes 
de utilizar substratos como H2 e CO2, acetato, 
formiato e compostos metilados. De todo metano 
produzido, 70% é formado na rota do acetato pe-
las archeas metanogênicas acetoclásticas e 30% 
na rota do H2/CO2 pelas archeas metanogênicas 
hidrogenotróficas (Pavlostathis e Giraldo-Gomez, 
1991).

Bactérias sintróficas desempenham um papel 
fundamental na conversão de celulose à CH4 e 
CO2. Estes organismos fermentam ácidos graxos, 
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como propionato e butirato, ou álcoois, e produ-
zem CO2, acetato e H2 (Miller, 1991).

Hu e Yu (2005) estudaram a fermenta-
ção anaeróbia de resíduos de milho, usando 
micro-organismos do rúmen como inóculo em 
reatores do tipo batelada e semicontínuo. Com 
este sistema, os autores conseguiram converter 
entre 65 e 70% da matéria lignocelulósica em 
metano. Chanakya et al. (1997) avaliaram o PPM 
do bagaço de cana-de-açúcar bruto e a eficiência 
de remoção de sólidos voláteis (SV), verificando 
que, após 90 dias de fermentação, aproximada-
mente 43% dos SVs foram degradados, o que re-
sultou em um PPM de 0,83 m3CH4/kgSV. Após 
30 dias de fermentação apenas 20% dos SVs ha-
viam sido degradados.

Fatores que afetam a digestão anaeróbia 
do material lignocelulósico 

A estrutura do material lignocelulósico é com-
posta por microfibrilas celulósicas, que estão 
envoltas por uma matriz amorfa de polioses e 
lignina (Ramos, 2003). Isto impede o acesso das 
enzimas durante o processo de digestão anae-
róbia. Além disto, características intrínsecas da 
celulose, como cristalinidade e grau de polime-
rização também podem influenciar a sua dispo-
nibilidade para os micro-organismos (Fernandes 
et al., 2009).

Para Wyman (1996) e Hendriks e Zeeman 
(2009), a cristalinidade da celulose, sua área de 
superfície acessível, estrutura da lignina e he-
micelulose, grau de polimerização da celulose, 
encontram-se entre os fatores que mais afetam 
a biodegradabilidade anaeróbia de material lig-
nocelulósico. 

A celulose é um homopolissacarídeo linear 
formado de unidades de glicose unidas por liga-
ções glicosídicas do tipo β (1-4). As cadeias de 
celulose agregam-se, formando fibrilas através 
de pontes de hidrogênio intra e intercadeias en-
tre os grupamentos hidroxila, o que resulta na 
cristalinidade da celulose (Tamanini, 2004). As 
pontes de hidrogênio, inter e intramoleculares, 
mantêm as regiões cristalinas e torna a celulose 
resistente à hidrólise ácida, alcalina ou enzimá-
tica (Murphy e Mccarthy, 2005).

Apesar de a celulose possuir ligações glicosí-
dicas nos carbonos 1 e 4, a forma como essas 
unidades de glicose estão ligadas torna a estru-
tura da celulose diferente em relação à amilose. 
Esta diferença na estrutura é significativa porque 

enquanto muitos micro-organismos e animais 
possuem enzimas necessárias para quebrar as 
ligações beta-1,4 encontradas no amido ou no 
glicogênio, poucos seres vivos podem hidrolisar 
as ligações glicosídicas β (1-4) presentes na ce-
lulose. Porém, a resistência da celulose à degra-
dação está mais relacionada com a sua estrutura 
cristalina e ao seu empacotamento do que às 
ligações glicosídicas citadas anteriormente (Kii-
pper, 2009).

A maior parte da estrutura da celulose possui 
fibrilas altamente ordenadas, constituindo a re-
gião cristalina firmemente compactada, na qual 
moléculas de água não conseguem penetrar, tor-
nando a celulose insolúvel em água, dificultando 
a biodegradação. As regiões amorfas são porções 
menos ordenadas que, em geral, compreendem 
aproximadamente 15% da estrutura celulósica 
(Kiipper, 2009).  

Outro fator que interfere na digestão anaeró-
bia é o grau de polimerização (GP) da celulose, 
o que determina a quantidade das ligações beta-
-glicosídicas das regiões terminais e interiores, e 
a concentração de substratos para a ação das en-
zimas exo e endoglucanases, respectivamente. O 
aumento da GP da celulose reduz drasticamente 
a sua solubilidade devido a ligações de hidro-
gênio intermoleculares. O que determina uma 
alteração no GP durante a hidrólise é a relativa 
proporção das atividades de exo e endoglucana-
ses e das propriedades da celulose, pois as exo-
glucanases causam um aumento no GP ao agir 
nas extremidades da cadeia, enquanto as endo-
glucanases causam uma redução no GP, pois hi-
drolisam preferencialmente as ligações internas 
do polímero (Zhang e Lynd, 2004). 

A superfície dos materiais lignocelulósicos 
também afeta a hidrólise enzimática porque a 
estrutura da celulose é incrustada por lignina, 
o que impede o acesso de celulases a celulose 
e está envolta pela hemicelulose. Portanto, a hi-
drólise enzimática de hemicelulose é essencial 
para os rendimentos mais elevados de hidrólise 
da celulose (Chandra et al., 2007). Porém, o fator 
limitante da hidrólise da celulose pura não é a 
superfície da celulose, mas sim a dificuldade de 
hidrólise da sua parte cristalina. Portanto, pode-
-se esperar uma menor taxa de hidrólise após a 
hidrólise da celulose amorfa. A taxa de hidrólise 
é normalmente muito alta no início e diminui nas 
fases posteriores. A superfície específica, ou área 
da superfície acessível por grama de substrato, 
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aumenta acentuadamente durante a fase inicial 
da hidrólise (Fan et al., 1980). No entanto, este 
fator não deve ser analisado isoladamente, pois 
conforme mencionado anteriormente, a taxa de 
hidrólise diminui à medida que a celulose amorfa 
é hidrolisada, enquanto a superfície específica 
aumenta.

Segundo Taherzadeh e Karimi (2008), mate-
riais lignocelulósicos têm dois diferentes tipos de 
superfície: externo e interno. A superfície externa 
está relacionada ao tamanho e forma das partí-
culas, enquanto a superfície interna depende da 
estrutura capilar das fibras celulósicas. Quando 
a biomassa lignocelulósica passa pelo pré-tra-
tamento físico de secagem, há uma redução no 
tamanho das fibras, resultando em um colapso 
irreversível, encolhimento capilar e consequente 
redução da área de superfície acessível. Para re-
duzir esse efeito negativo para a digestão anae-
róbia, pode-se provocar um inchaço do material 
lignocelulósico com água e solventes polares, o 
que aumenta a área de superfície interna (Fan, 
et al., 1980).

A lignina atua como uma barreira mecânica 
e é responsável pela integridade, rigidez estru-
tural, impermeabilidade e resistência ao ataque 
enzimático. Logo, a concentração e a estrutura 
da lignina na matriz celulósica também afetam a 
biodegradabilidade, já que esta ocorre via exoen-
zimas (Gallert e Winter, 2005). Portanto, o pro-
cesso de deslignificação pode melhorar a taxa e 
extensão da hidrólise enzimática e, por conse-
quência, a digestão anaeróbia (Wyman, 1996). 
A Tabela 1 apresenta o percentual de celulose, 
hemicelulose e lignina presentes em diferentes 
resíduos lignocelulósicos.

Para aumentar a biodegradabilidade da celu-
lose, a lignina não precisa ser removida comple-
tamente, apenas aquela que está envolvendo as 

microfibrilas de celulose. Por outro lado, a lignina 
dissolvida após o pré-tratamento do material lig-
nocelulósico também é um inibidor de celulase, 
oxilanase e glucosidase (Berlin et al, 2006). Esta 
inibição ocorre porque a lignina é um heteropo-
límero formado por unidades fenil-propano que, 
ao ser hidrolisado, formam compostos tóxicos 
como compostos aromáticos, fenólicos e aldeídi-
cos (Tamanini, 2004).

Pré-tratamento do material lignoceluló-
sico

O pré-tratamento do material lignocelulósico 
tem como objetivo melhorar a hidrólise por meio 
da alteração ou remoção de obstáculos estru-
turais, facilitando a sua conversão em açúcares 
fermentescíveis a partir da celulose (glucose) ou 
hemicelulose (xilose, arabinose, glucose, manose 
e galactose) (Fernandes et al., 2009). Cada pré-tra-
tamento tem seu próprio efeito sobre a celulose, 
hemicelulose e lignina. O pré-tratamento mais 
adequado a ser dado a um determinado resíduo 
é aquele que promove uma maior conversão de 
celulose e hemicelulose em açúcares fermentes-
cíveis ou que proporciona melhor acessibilidade 
da celulose por enzimas hidrolíticas (Taherzadeh 
e Karimi, 2008). No entanto, se o objetivo é a 
conversão do material hidrolisado em metano, a 
formação de compostos tóxicos, como furfural e 
5-hidroximetilfurfural (HMF) ou mesmo a solubi-
lização da lignina devem ser considerados como 
fatores limitantes dos processos biológicos. Além 
disto, um rigoroso estudo deve ser feito para de-
terminar as melhores opções de tratamento que 
sejam viáveis, técnica e economicamente.

Desta forma, o processo de pré-tratamento 
deverá atender aos seguintes requisitos: (a) au-
mentar a produção de reativos que favoreçam o 
ataque enzimático das fibras celulósicas, (b) evi-

Resíduos Lignocelulósicos Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina(%) Referências Bibliográficas

Bagaço de cana 38,9 26 23,9 Bustos et al., 2003

Palha de colza 36,6 25 17 Díaz et al., 2010

Palha de trigo 35 22,3 15,6 Petersen et al., 2009

Hastes de algodão 31,1 10,7 30,1 Silverstein et al., 2007

Torta de dendê 30,4 8,07 16,65 Bringel et al., 2011

Palha de sorgo 34 24 20 Herrera et al., 2004

Línter de algodão 87,43* 3,65 Silva e Silva Jr., 2006

Tabela 1: Percentual de lignina em diferentes resíduos lignocelulósicos
*Fração holocelulósica
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tar a destruição de hemicelulose e celulose, (c) 
evitar a formação de possíveis inibidores de enzi-
mas hidrolíticas e micro-organismos da fermen-
tação, (d) minimizar a demanda de energia, (e) 
reduzir o custo relacionado com pré-tratamento 
físico das matérias-primas, (f ) reduzir custo de 
investimento relacionado com os reatores quími-
cos, (g), produzir menos resíduos e (h) reduzir o 
consumo de produtos químicos e uso de produ-
tos químicos mais baratos (Taherzadeh e Karimi, 
2008).

Vários métodos são utilizados para pré-trata-
mento de materiais lignocelulósicos antes da hi-
drólise enzimática, fermentação alcoólica ou da 
digestão anaeróbia. Esses métodos são classifi-
cados em: pré-tratamento físico, pré-tratamento 
físico-químico, pré-tratamento químico e pré-
-tratamento enzimático. A seguir será feita uma 
abordagem geral sobre os pré-tratamentos mais 
utilizados.

Pré-tratamento físico
Os principais pré-tratamentos físicos empre-

gados em materiais lignocelulósicos destinados 
à produção de biocombustíveis são: moagem, ir-
radiação, cisalhamento, esmagamento e pirólise. 
No entanto, o custo e a finalidade a que se des-
tinará o material lignocelulósico são relevantes 
na escolha do método, no caso de produção de 
biogás a moagem é a mais utilizada por diversos 
pesquisadores (Mshandete, et al., 2006). Dentre 
esses se pode destacar a moagem, cujo objetivo 
é diminuir o tamanho e a cristalinidade da par-
tícula; reduzir o grau de polimerização (GP) e 
aumentar a superfície específica disponível ou 
superfície acessível; aumentar a capacidade de 
adsorção, acelerando o processo de hidrólise. 
Com a moagem, o material lignocelulósico pode 
ser reduzido a dimensões entre 0,2 e 2 mm (Sun 
e Cheng, 2002). 

O aumento da superfície específica, a redução 
do GP e o cisalhamento são fatores que aumen-
tam o rendimento de hidrólise total do material 
lignocelulósico, na maioria dos casos, em 5 a 
25% (dependendo do tipo de biomassa, tipo de 
moagem e da duração da moagem), reduzindo o 
tempo de digestão entre 23 e 59% (Hendriks e 
Zeeman, 2009). Chang et al. (1998) observaram 
a capacidade de hidrólise do bagaço e palha de 
trigo moído tratado com hidróxido de cálcio (0,1 
a 0,15 gCa(OH)2/gbiomassa) e constataram que 
a redução de tamanho da partícula para dimen-

sões inferiores a 40 mesh (0,42 mm) tem pouco 
efeito sobre a hidrólise. Provavelmente, a super-
fície específica não aumentou nessas condições. 
Sharma et al. (1988) encontraram um aumento 
de 56% na produtividade máxima de metano de 
amostras de grama quando o tamanho das par-
tículas foi diminuído de 30 mm para 1 mm. Fan 
et al. (1980) mostraram que o índice de crista-
linidade da celulose microcristalina diminuiu de 
74,2% para 4,9%, usando um moinho de bolas. 
Estes resultados estão de acordo com Pabón-
-Pereira (2009), que concluiu que o aumento da 
superfície acessível de materiais lignocelulósicos 
induz ao aumento da biodegradabilidade. No en-
tanto, deve-se considerar o teor de celulose em 
relação à lignina, isso porque se espera que haja 
uma maior influência da moagem em amostras 
contendo partículas de material mais biodegra-
dável do que naqueles com maiores quantidades 
de material não biodegradável.

Apesar das vantagens da moagem do material 
lignocelulósico antes da digestão anaeróbia, é im-
portante considerar a exigência de energia mecâ-
nica para a redução do tamanho dos mesmos, a 
qual depende das características deste material e 
do tamanho final da partícula (Cadoche e López, 
1989). Em geral, recomenda-se a diminuição do 
tamanho das partículas antes da digestão anaeró-
bia (Deublein e Steinhauser, 2008).

Segundo Zhang e Lynd (2004), a superfície ex-
terna está intimamente ligada à forma e ao tama-
nho das partículas, sendo apenas uma pequena 
fração da área total. Portanto, o aumento da hi-
drólise da celulose com a diminuição de tamanho 
e alteração na forma das partículas poderia não 
só ser devido ao aumento da área externa, mas 
também devido a uma diminuição da resistência 
de transferência de massa.

Pré-tratamento físico-químico
Os principais pré-tratamentos físico-químicos 

empregados em materiais lignocelulósicos des-
tinados à produção de biocombustíveis são: hi-
drólise hidrotérmica, hidrólise com ácido diluído 
ou concentrado, hidrólise alcalina, explosão a va-
por e hidrólise enzimática (Taherzadeh e Karimi, 
2008; Hendriks e Zeeman, 2009).

Hidrólise hidrotérmica
No pré-tratamento hidrotérmico, a hemicelulose 

é solubilizada em água, utilizando temperaturas 
elevadas para promover a liberação de ácido acé-
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tico proveniente da hidrólise dos radicais acetila 
da hemicelulose, que funciona como catalisador 
da hidrólise, aumentando a acessibilidade da ce-
lulose. No entanto, dependendo da severidade do 
pré-tratamento, a degradação catalítica de açúca-
res pode ocorrer, formando furfural e hidroxime-
tilfurfural (HMF). Para evitar isto, deve-se manter 
o pH entre 4 e 7 para minimizar a formação de 
monossacarídeos e reduzir a formação dos sub-
produtos da degradação dos açúcares (Mosier et 
al., 2005). Além disto, quanto maior a quantidade 
de água, menor será a concentração de lignina so-
lúvel (devido à diluição) e, consequentemente, o 
risco de condensação e precipitação da lignina e 
hemicelulose sobre a superfície celulósica é redu-
zido (Nizami et al., 2009).

Laser et al. (2002) compararam o desempe-
nho do pré-tratamento hidrotérmico com o pré-
-tratamento com explosão a vapor, utilizando 
bagaço de cana como substrato, o qual foi poste-
riormente utilizado na produção de etanol. As se-
guintes condições foram analisadas: temperatura 
entre 170 e 230 °C, tempo de reação entre 1 e 
46 min., concentração de sólidos entre 1% e 8%. 
Os resultados mostraram que o pré-tratamento 
hidrotérmico resultou em uma melhor recupera-
ção da xilana em relação ao pré-tratamento com 
explosão a vapor. Sob condições ótimas (200 oC, 
2 min., 5% de sólidos), os resultados do pré-tra-
tamento hidrotérmico foram comparáveis com 
processos de pré-tratamento com ácido diluído, 
no entanto, apresenta a vantagem de não utilizar 
ácido e ainda, de não haver a produção de resí-
duos de neutralização.

Petersen et al. (2009), em seus estudos com 
palha de trigo, buscaram maximizar a recupe-
ração de açúcares (pentoses e hexoses) e con-
versibilidade de parte das fibras de celulose em 
etanol por meio do pré-tratamento hidrotérmico, 
que que seis condições de pré-tratamentos di-
ferentes foram investigadas. Os experimentos 
mostram que as condições ideais foram 195 °C 
por 6 a 12 min. Nessas condições, aproximada-
mente 70% da hemicelulose e 94% da celulose 
foram recuperadas das fibras. Além disto, apro-
ximadamente 89% da celulose recuperada pôde 
ser convertida em etanol, usando complexos 
enzimáticos comerciais de celulase, com um au-
mento para 92% ao adicionar xilanase comercial.

Hidrólise Ácida
O processo de hidrólise ácida consiste no aque-

cimento da biomassa imersa em uma solução 
ácida (Bevilaqua, 2010), sendo realizado tanto 
com tempo de reação curto (por exemplo, 5 min.) 
em alta temperatura (por exemplo, 180 °C) ou 
com tempo de retenção relativamente longo (por 
exemplo, 90 min.) em temperaturas mais baixas 
(por exemplo, 120 °C). A solução de ácido pode 
ser concentrada (>10%) ou diluída (0,1 a 10%), 
sendo usualmente empregados como catalisado-
res o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido ní-
trico ou ácido fosfórico. A hidrólise ácida é um 
processo rápido, tem baixo consumo de energia 
e um alto rendimento em termos açúcares redu-
tores (Taherzadeh e Karimi, 2008). 

Os produtos da hidrólise ácida dos materiais 
lignocelulósicos são os açúcares fermentescíveis, 
como a glicose, proveniente da celulose; e xilose, 
manose, galactose, glicose e arabinose, prove-
nientes da hemicelulose. No entanto, dependendo 
da severidade do pré-tratamento (Pedersen e 
Meyer, 2010), os açúcares formados podem ser 
degradados, formando furfural e HMF, e estes 
podem ser degradados em ácido fórmico e ácido 
levulínico (Palmqvist e Hahn-Hägerdal, 2000). 
As cinéticas de todas estas reações são afetadas 
pelo tipo e tamanho do material lignocelulósico, 
bem como pelos parâmetros operacionais dos 
diversos métodos de pré-tratamento, como: tipo 
e concentração do ácido, pressão, temperatura e 
tempo de reação. 

A hidrólise com ácido concentrado, usando 
H2SO4 com concentração entre 30 e 70%, e tem-
peratura na ordem de 40 °C, tem sido utilizada 
para tratar de diversos tipos de materiais ligno-
celulósicos (Sarrouh et al., 2005). Apesar de es-
ses catalisadores serem eficazes para a hidrólise 
de celulose, os ácidos concentrados podem ser 
tóxicos, corrosivos e perigosos, e requerem re-
atores que sejam resistentes a estas condições 
extremas de corrosão. É importante considerar 
ainda que, após a hidrólise, o ácido concentrado 
deve ser recuperado de maneira a viabilizar eco-
nomicamente o processo (Sivers e Zacchi, 1995).

Para a hidrólise com ácido diluído, normal-
mente se utiliza uma solução com concentração 
na faixa de 0,1 a 10% e temperatura entre 100 
e 160 °C, empregando ácido sulfúrico (H2SO4), 
ácido clorídrico (HCl), ácido fosfórico (H3PO4) e 
ácido nítrico (HNO3) (Lavarack et al., 2002; Agui-
lar et al., 2002; Bevilaqua, 2010), sob essas condi-
ções é possível alcançar um rendimento razoável 
em termos de solubilização da hemicelulose (Car-



Artigo Técnico

43Revista DAEjaneiro-abril 2014 nº194

valheiro et al., 2008). Durante este processo, os 
grupos acetil ligados à hemicelulose são clivados 
e também passam a atuar como catalisadores da 
hidrólise. Como consequência destas reações, a 
estrutura da parede vegetal passa por alterações 
extremas, como hidrólise da hemicelulose e/ou 
solubilização da lignina, favorecendo a acessibi-
lidade da celulose pelas exoenzimas. No entanto, 
grande parte da hemicelulose é degradada e a 
lignina permanece praticamente inalterada. Ape-
sar de haver despolimerização da lignina durante 
o pré-tratamento com ácido diluído, também há 
repolimerização e redistribuição superficial, o 
que implica uma possível diminuição da biode-
gradabilidade (Canilha et al., 2010).

Na hidrólise com ácido diluído, a hemicelulose 
é despolimerizada em temperatura mais baixa 
do que a celulose, da mesma forma que ocorre 
quando se utiliza ácido concentrado. No entanto, 
este último processo propicia a formação de ini-
bidores devido à degradação da hemicelulose 
em furfural. Além disto, se uma maior tempera-
tura ou maior tempo de retenção são aplicados, 
os monossacarídeos formados serão posterior-
mente hidrolisados, acelerando a formação de 
furfural e HMF. Portanto, deve-se evitar a degra-
dação dos monossacarídeos de modo a melhorar 
o rendimento da hidrólise. Alguns autores reco-
mendam que o processo de hidrólise seja rea-
lizado em pelo menos dois estágios, a primeira 
fase em condições relativamente suaves, durante 
a qual a fração de hemicelulose é hidrolisada, e 
uma segunda fase pode ser realizada por hidró-
lise enzimática ou hidrólise com ácido diluído a 
temperaturas mais altas, durante a qual a celu-
lose é hidrolisada (Sánchez et al., 2004).

Sarrouh et al. (2005), em seus estudos com ba-
gaço de cana-de-açúcar, conseguiram uma taxa 
máxima de conversão de açúcares fermentescíveis 
de 97,5%, utilizando concentração de H2SO4 de 
30%, 2% de sólidos e uma temperatura de 50 °C 
por 1 h. Aguilar et al. (2002) realizaram estudos 
para produzir xilose a partir da hidrólise do ba-
gaço de cana-de-açúcar com H2SO4 a tempera-
turas entre 100 e 128°C e concentrações entre 
2 e 6%. A condição ótima encontrada foi a con-
centração de H2SO4 de 2% com temperatura de 
122 °C durante 24 min. Com estes parâmetros, o 
hidrolisado formado continha 21,6 g/L de xilose, 
3,0 g/L de glicose, 0,5 g/L de furfural e 3,65 g/L 
de ácido acético. Nestas condições, 90% da he-
micelulose foi hidrolisada. Bustos et al. (2003) 

também realizaram experimentos com bagaço de 
cana-de-açúcar, usando HCl entre 2 e 6%, tempos 
de reação entre 0 e 300 min. e temperaturas en-
tre 100 e 128 °C. A condição ótima encontrada 
foi: temperatura de 128 °C, concentração de 2% 
de HCl e tempo de reação de 51,1 min. O hidro-
lisado continha 22,6 g/L de xilose, 3,31 g/L de 
arabinose, 3,59 g/L de ácido acético e 1,54 g/L 
de furfural. 

Gámez et al. (2006) realizaram hidrólise com 
bagaço de cana-de-açúcar, utilizando ácido fos-
fórico com concentração entre 2 e 6%, tempos 
de reação entre 0 e 300 min. e temperatura de 
122 °C para usar o hidrolisado como substrato 
para fermentação. A condição ótima encontrada 
foi 4% de H3PO4 e temperatura de 122 °C durante 
300 min. Dentro dessas condições o hidrolisado 
obtido foi analisado e obteve-se 17,6 g/L de xi-
lose; 2,6 g/L de arabinose; 3,0 g/L de glicose; e 
1,2 g/L de furfural e 4 g/L de ácido acético.

Rodríguez-Chong et al. (2004) realizaram ex-
perimentos com bagaço de cana-de-açúcar, utili-
zando HNO3 (concentração entre 2 e 6%), tempos 
de reação entre 0 e 300 min. e temperatura entre 
100 e 128 °C. A condição ótima encontrada foi 
temperatura de 122 °C, concentração de 6% de 
ácido nítrico durante 9,3 min. O hidrolisado ob-
tido na condição ótima consistia de 18,6 g/L de 
xilose; 2,04 g/L de arabinose; 2,87 g/L de glicose; 
0.9 g/L de ácido acético e 1,32 g/L de furfural.

Ao se analisar os resultados obtidos nos experi-
mento com diferentes ácidos (H2SO4, HCl, H3PO4 
e HNO3), conforme apresentado nos parágrafos 
anteriores, é possível observar que a maior efi-
ciência de conversão dos materiais lignocelu-
lósicos em açúcares foi alcançada quando HCl 
foi utilizado, no entanto, houve um aumento da 
concentração de furfural, que é inibidor micro-
biano. Porém, as concentrações encontradas não 
representam riscos de inibição para o consórcio 
anaeróbio.

O pré-tratamento com H3PO4 alcançou uma 
boa conversão em açúcares quando comparada 
aos outros experimentos, no entanto, a concen-
tração de ácido exigida para a hidrólise foi duas 
vezes maior que a concentração adotada para 
H2SO4 e HCl, e o tempo de reação foi muito su-
perior, o que pode implicar um custo elevado de 
operação. O H2SO4 apresentou uma taxa elevada 
de hidrólise (90%), no entanto, em se tratando 
de digestão anaeróbia essa opção deve ser des-
cartada, pois a produção de metano pode ser 
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reduzida em virtude da competição das archa-
eas metanogênicas com as bactérias redutoras 
de sulfato (BRS), em virtude do SO4

-2 oriundo da 
reação (Chernicharo, 2007). Segundo Hendriks 
e Zeeman (2009), o pré-tratamento com ácido 
sulfúrico pode limitar a produção do metano em 
detrimento da produção de H2S. Na presença de 
sulfato, muitos dos compostos intermediários da 
digestão anaeróbia passam a ser utilizados pelas 
BRS. Nessas condições, estas bactérias passam a 
competir com as bactérias fermentativas, aceto-
gênicas e archeas metanogênicas, pelos substra-
tos disponíveis. Essa competição torna-se mais 
significativa quanto menor a relação DQO/SO4

-2 
(Chernicharo, 2007). Segundo este último au-
tor, uma competição mais significativa só ocorre 
quando a relação DQO/SO4

-2 é inferior a 7, mas 
com forte dependência do pH.

O pré-tratamento com HNO3 mostrou-se bas-
tante interessante, pois o tempo de reação foi 
bem inferior aos demais, apesar da maior con-
centração de ácido exigida, pois este ácido é mais 
fraco. O uso de HNO3 também pode resultar em 
menor produção de metano, pois há competição 
das archaeas metanogênicas com as bactérias re-
dutoras de nitrato (BRN), formando N2 (Hendriks 
e Zeeman, 2009). Pode-se então considerar, den-
tre os trabalhos analisados, que o HCl mostrou 
ser o catalizador que melhor se aplica ao pré-tra-
tamento de materiais lignocelulósicos destinados 
à digestão anaeróbia.

Hidrólise alcalina
O pré-tratamento alcalino é normalmente em-

pregado em materiais lignocelulósicos in natura 
com estrutura morfológica rígida, com alto teor 
de lignina, em que são necessárias condições de 
reação mais severas, como por exemplo, concen-
tração de álcali maior que 10% e temperatura 
acima de 150 ºC (Oliveira, 2010). De acordo com 
Carvalheiro et al. (2008), a temperatura utilizada 
deve estar na faixa de 30 e 130 °C e o tempo de 
reação entre 10 min. e 18 h, sendo que quanto 
maior a temperatura menor será o tempo de rea-
ção e vice-versa.

A hidrólise alcalina se dá pelo uso de um ca-
talisador alcalino que provoca rompimento nas 
ligações éster entre hemicelulose e lignina. Com 
o rompimento destas ligações, há um inchaço no 
material, aumento na porosidade do material e 
consequente aumento da superfície acessível 
pelas exoenzimas. Segundo Sun e Cheng (2002), 

o catalisador alcalino, como o NaOH, diminui o 
grau de polimerização e a cristalinidade, levando 
à ruptura da estrutura da lignina. Dessa forma, o 
pré-tratamento alcalino aumenta a biodegradabi-
lidade da celulose.

Dependendo do catalisador utilizado, os pré-
-tratamentos alcalinos podem ser divididos em 
dois principais grupos: os que utilizam soluções 
de bases como catalisador, como hidróxido de 
sódio, hidróxido de potássio ou hidróxido de cál-
cio, e pré-tratamentos que utilizam amônia. Ao 
contrário dos processos que utilizam ácidos, o da 
hidrólise alcalina é mais eficaz para a solubiliza-
ção de lignina, havendo pequena solubilização da 
celulose e hemicelulose, com exceção do trata-
mento com percolação de amônia, que remove 
a lignina e degrada a hemicelulose, gerando um 
hidrolisado contendo principalmente celulose 
(Carvalheiro et al., 2008).

O hidróxido de cálcio (cal hidratada) e hidró-
xido de sódio são os catalisadores mais comuns 
utilizados no pré-tratamento alcalino. Em geral, 
utilizam-se concentrações entre 0,05 e 0,15 gra-
mas de alcaloide por grama de biomassa, apli-
cadas diretamente a uma batelada de biomassa 
ou como um posterior tratamento da biomassa 
hidrolisada com um ácido (Vázquez, 1992; Mol-
des et al., 2002).

Fernandes et al. (2009) estudaram os efeitos 
de pré-tratamentos termo-químicos (hidróxido 
de cálcio, carbonato de amônio e ácido maléico) 
sob a biodegradabilidade anaeróbia e hidrólise 
de biomassa lignocelulósica (feno, palha e sa-
bambaia) e chegaram à conclusão de que quando 
o teor de lignina do material vegetal é alto, pré-
-tratamentos termo-químicos têm um efeito po-
sitivo sobre a biodegradabilidade do substrato. 
Pré-tratamento com hidróxido de cálcio melhora 
a biodegradabilidade de biomassa lignoceluló-
sica, especialmente para substratos com alto teor 
de lignina, como a samambaia. Como dito ante-
riormente, a lignina funciona como uma barreira 
física ao ataque biológico e sua remoção implica 
melhora da biodegradabilidade, pois o acesso en-
zimático a fração holocelulósica (celulose e hemi-
celulose) é favorecido. 

Chang et al. (1998) avaliaram a hidrólise do ba-
gaço e palha de trigo com cal e concluíram que, 
para tempos de reação curtos (entre 1 e 3 h), são 
necessárias temperaturas elevadas (entre 85 e 
135 °C) para garantir um pré-tratamento eficaz. 
Por outro lado, para tempos longos de pré-trata-
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mento (por exemplo, 24 h), temperaturas entre 
50 e 65 °C são suficientes para atingir rendimen-
tos elevados de conversão de celulose e hemice-
lulose em açúcares. Os autores concluíram ainda 
que 85% dos açúcares podem ser liberados em 
24 h de hidrólise.

A Cal, em comparação com NaOH e KOH, tem 
menor custo e requer menos requisitos de se-
gurança. Ela pode ser recuperada a partir do hi-
drolisado por reação com o CO2, de modo que o 
carbonato formado pode ser reconvertido para 
cal. Ao contrário do pré-tratamento com catali-
sador ácido, a limitação ocorre porque alguns 
álcalis são convertidos em sais inconversíveis ou 
incorporados na biomassa (Mosier et al., 2005).

Explosão a vapor
Esse método consiste em submeter a biomassa 

à alta pressão de vapor saturado e, em seguida, 
liberação súbita da pressão. Com isto, o material 
lignocelulósico sofre uma descompressão explo-
siva (Sun e Cheng, 2002). O processo provoca a 
degradação da hemicelulose e da lignina devido 
à alta temperatura, além de causar exposição 
das fibras, aumentando o potencial de hidrólise 
da celulose. O pré-tratamento usando explosão 
a vapor é normalmente empregado a temperatu-
ras entre 160 e 260 °C (correspondente pressão 
de 0.69 e 4,83 MPa) durante alguns segundos a 
alguns minutos, antes de o material ser exposto 
à pressão atmosférica. Os fatores que afetam a 
eficiência deste pré-tratamento são o tempo de 
reação, temperatura, tamanho das fibras do ma-
terial e teor de umidade. A solubilização e hidró-
lise da hemicelulose podem ser alcançadas tanto 
em altas temperaturas e curto tempo de residên-
cia (por exemplo, 270 °C, 1 min.), quanto baixa 
temperatura e maior tempo de residência (por 
exemplo, 190 °C, 10 min.) (Duff e Murray, 1996).

A Tabela 2 (pag. 46) apresenta o relato de al-
guns autores que estudaram pré-tratamento fí-
sico-químico de materiais lignocelulósicos.

Pré-tratamento Enzimático
A hidrólise da celulose em glicose catalisada 

pelas enzimas celulase possui uma taxa de ren-
dimento muito baixa (menor que 20%), isso se 
deve principalmente à estrutura altamente cris-
talina da celulose. A dificuldade aumenta tam-
bém porque a celulose é adsorvida fisicamente 
pela lignina, que funciona como uma barreira, 
protegendo a superfície celulósica e impedindo 

o intumescimento das fibras. Uma etapa de pré-
-tratamento anterior ao pré-tratamento enzimá-
tico é então necessária, de maneira a remover a 
lignina e diminuir a cristalinidade do material lig-
nocelulósico, expondo as moléculas de celulose e 
hemicelulose à ação enzimática e aumentando a 
taxa de hidrólise da celulose a valores superiores 
a 90% (Ogeda e Petri, 2010).

A cadeia de hemicelulose pode sofrer ataques 
por enzimas hemicelulases ou por ácidos diluí-
dos, em posições intermediárias, nesse caso, são 
liberados oligômeros (moléculas de açúcares) 
que podem ser sucessivamente quebrados em 
oligômeros ainda menores, até que uma molé-
cula de um simples açúcar possa ser formada. A 
eficiência de recuperação de açúcares máxima 
pode chegar a 90% (Lynd et al., 2002).

Saha e Cotta (2006), em seu estudo com palha 
de trigo e casca de arroz, obtiveram 97 e 96% 
de conversão a açúcares fermentescíveis após hi-
drólise enzimática do hidrolisado com peróxido.

Toxicidade anaeróbia
A produção de metano a partir de material 

lignocelulósico é composta por três fases: pré-
-tratamento do material, digestão anaeróbia do 
hidrolisado e pós-tratamento da fração líquida. 
Alternativamente, as frações sólida e líquida são 
mantidas juntas e utilizadas como substrato para 
produção de metano. 

Como mostrado anteriormente, a hemicelulose 
e lignina dificultam o acesso da celulase à celu-
lose, diminuindo a eficiência da hidrólise, este 
efeito pode ser minimizado por meio de um pré-
-tratamento de maneira a melhorar o rendimento 
da hidrólise e produção de metano. No entanto, 
durante o processo de pré-tratamento, pode ha-
ver a formação de subprodutos tóxicos ou inibi-
dores da etapa metanogênica. Estes compostos 
podem ser originados em virtude das altas tem-
peraturas ou condições ácidas nas quais se de-
senvolvem os pré-tratamentos. Segundo Rossell 
(2006), a natureza e concentração destes com-
postos dependem: (i) do tipo de matéria-prima 
(conteúdo percentual de celulose, hemicelulose e 
lignina); (ii) do pré-tratamento utilizado; (iii) das 
condições do processo (temperatura e tempo de 
reação); e (iv) do emprego ou não de catalisado-
res ácidos. De acordo com Domínguez (2003), os 
inibidores da fermentação oriundos da degrada-
ção de material lignocelulósico são agrupados 
em três categorias: (i) derivados do furano; (ii) 
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ácidos alifáticos de baixa massa molecular; e (iii) 
derivados fenólicos.

Os compostos derivados do furano são: o fur-
fural, formado a partir da degradação das pento-
ses (xilose e arabinose) e o HMF, formado como 
consequência da degradação das hexoses (gli-
cose, manose e galactose). Por sua vez, o furfu-
ral pode degradar-se em ácido fórmico e o HMF 
pode degradar-se em ácido fórmico e levulínico 
(Canettieri, 2004). Além destes, pode haver for-
mação do ácido acético proveniente da hidrolise 
dos radicais acetila da hemicelulose.

Dependendo do tipo de pré-tratamento e da se-
veridade do mesmo, a lignina pode degradar-se 
em uma variedade de compostos fenólicos, como, 
por exemplo: ácido 4-hidroxibenzóico, originado 
na ruptura das ligações éster que unem os gru-
pos hidroxilas dos álcoois cinâmicos da lignina; 
o siringaldeído e o ácido siríngico, procedentes 
da degradação das unidades siringilpropano 
da lignina; o 4-hidroxibenzaldeído e os ácidos 
gentísico, salicílico e protocatéquico (Canettieri, 
2004). Este autor mostrou também que, após a 
degradação da lignina, podem ser gerados: vani-

Resíduo Pré-trata-
mento Catalisador Concentração 

(M)
Tempo 
(min.)

Temperatura 
(°C)

Condições 
ótimas Referência

Bagaço de cana-
-de-açúcar Ácido H2SO4 0,2, 0,4 e 0,6 0-300 100, 122 128 0,2, 122ºC e 

24 min
Aguilar et al. 

(2002)

Bagaço de cana-
-de- açúcar Ácido H3PO4 0,35 - 1,03 0 – 300 122 0,68M, 300 

min e 122ºC
Gámez et al. 

(2005)

Palha de sorgo Ácido H3PO4 0.34 - 1.03 0-300. 134 1,03M, 300 
min e 134ºC

Vázquez et al. 
(2007)

Palha de sorgo Ácido HCl 0.65 - 1.95 20 – 300 100 1,7M, 83 min 
e 122°C

Herrera et al. 
(2003)

Palha de sorgo Ácido HCl 0.65 - 1.95 0 – 300 100 1,95M, 83 
min e 100ºC

Herrera 
et al.(2004)

Bagaço de cana-
-de-açúcar Ácido HCl 0.65 - 1.95 0-300 100, 122 e 128 0,9M, 51.1 

min e 128ºC
Bustos et al. 

(2003)

Bagaço de cana-
-de-açúcar Ácido HNO3 0.5 - 1.44 0 – 300 122 1,44M, 9,3 

min e 122ºC
Rodríguez-

-Chong, (2004)

Palha de trigo Hidrotérmico H2O - 6 – 12 185, 195 e 205 6-12 min e 
195ºC

Petersen et al. 
(2009)

Bagaço de cana-
-de-açúcar Hidrotérmico H2O - até 250 150, 170 e 190 2h e 150ºC Boussarsar et al. 

(2009)

Bagaço de cana-
-de-açúcar Hidrotérmico H2O - 1-46 170-220 2 min e 220ºC Laser et al. 

(2002)

Palha de colza Hidrotérmico H2O - 10, 30 
e 50 170, 190 e 210 27 min e 

193ºC
Díaz et al. 

(2010)

Palha/Feno/
Samambaia Alcalino CaOH2 0,13 960 85 16 h e 85ºC Fernandes 

et al.(2009)

Casca de cevada Alcalino NaOH 0,75 - 2,5 10 - 60 50 - 130 2,5 M, 35 
min, 130ºC

Moldes et al. 
(2002)

Haste do algo-
dão Alcalino NaOH 0,08/0,53/1,07 30/60/90 121 1,06M, 90 

min, 121ºC
Silverstein et al. 

(2007)

Palha de sorgo Explosão a 
Vapor 5 190 - 240 240ºC Ruiz et al. (2008)

Palha de sorgo

Explosão a 
vapor CH3COOH

3 - 60 180 - 225

10 min, 
210ºC

Zabihi (2010)
Explosão a 

vapor H2O/C2H6O 5 min, 220ºC

Tabela 2: Resultados de pesquisas com pré-tratamento físico-químico de materiais lignocelulósicos.

<L.Q – Abaixo do limite de quantificação / N.D – Não detectado / - - limite não estabelecido pela Resolução 
* valor referente ao composto na forma dissolvida
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lina, ácido vanílico, ácido homovanílico, catecol, 
guaiacol, eugenol, hidroquinona e aldeído coni-
ferílico.

Além dos compostos já citados, o pré-trata-
mento de materiais lignocelulósicos propiciam a 
formação de diferentes tipos de resinas (ácidos 
graxos, terpenóides, esteróis e ceras) e com-
postos fenólicos (flavonóides, taninos, etc.) (Do-
mínguez, 2003). Muitas bactérias em condições 
anaeróbicas transformam ou degradam Furfural. 
De acordo com Boopathy (2009), as metanogê-
nicas, Methanococcus sp. apresentaram um me-
lhor crescimento em presença de furfural (5, 10 
e 15 mM) em relação às culturas que não rece-
beram furfural, indicando possível estimulação 
do crescimento nestas concentrações. De fato, 
esta bactéria pode reduzir o furfural a álcool 
furfurílico. Entretanto, as culturas que recebe-
ram concentrações entre 25 e 30 mM de furfu-
ral foram inibidas. Cao et al. (2010) estudaram 
o efeito de inibidores derivados de biomassa 
lignocelulósica sobre o crescimento e produ-
ção de hidrogênio por Thermoanaerobacterium 
thermosaccharolyticum W16 e constataram que 
concentrações de 0,5 g/L de Furfural e 0,5 g/L 
de HMF não causaram efeito inibitório sob a pro-
dução de hidrogênio.

O álcool furfurílico é um dos intermediários na 
degradação do furfural por BRS. A única archaea 
metanogênica que transforma o furfural em ál-
cool furfurílico é a Methanococcus deltae pela 
redução de 2 elétrons (Belay et al., 1997). Essa 
transformação do furfural foi observada quando 
o mesmo não foi utilizado como única fonte de 
carbono e nem como substrato. Transformações 
similares a essa também foram observadas em 
bactérias entéricas (Boopathy et al., 1993). Já 
as BRS metabolizam furfural e álcool furfurílico 
produzindo ácido acético, que pode ser eventu-
almente convertido em metano e CO2 por archa-
eas metanogênicas acetoclásticas (Belay et al., 
1997). A produção de sulfeto pode também pro-
vocar efeito inibitório na atividade microbiana. 
Quando a relação DQO/SO4

-2 for superior a 10, 
grande parte do H2S produzido será removida da 
fase líquida, em virtude da elevada produção de 
biogás, o qual propicia uma redução do efeito ini-
bidor (Chernicharo, 2007).

Além dos compostos inibitórios já mensiona-
dos, a inibição pelo produto (glicose) também 
deve ser considerada. Isso ocorre quando a con-
centração de glicose é muito alta, podendo re-

primir atividade da celulase, conhecida como 
inibição “feedback”. Segundo Xiao et al. (2004), 
100 g/L de glicose causaram 50% de inibição da 
hidrólise enzimática da celobiose e, segundo Oh 
et al. (2000), 5 g/L de glicose causaram 80% de 
inibição da atividade β-glucosidase. O efeito ini-
bitório foi também observado para outros açúca-
res, como manose, xilose e galactose, no entanto 
a glicose foi o único açúcar que inibiu ambas as 
atividades β-glucosidae e celulase (Xiao et al., 
2004). Por outro lado, concentração baixa de gli-
cose pode estimular a atividade da celulase. Se-
gundo Fernandes (2010), na digestão anaeróbia 
de resíduos complexos, a glicose geralmente não 
é detectada porque é imediatamente consumida 
pelas bactérias.

Discussão final
Considerando-se que a quantidade de bio-

massa lignocelulósica despejada diariamente 
nos pátios das indústrias vem crescendo a cada 
ano, que, apesar de aproveitada para diversos 
fins, conforme mencionado neste trabalho, ainda 
representa impactos ambientais que podem, po-
dem ser minimizados por meio do aproveita-
mento desses materiais para produção de uma 
energia limpa, o metano. No entanto, a hidrólise 
ou a biodegradação de materiais lignocelulósi-
cos apresenta diversas limitações, como: nível de 
polimerização (DP), teor de umidade, área dispo-
nível e teor de lignina. No entanto esses fatores 
não podem ser analisados separadamente, pois 
a intervenção sobre um fator pode exercer influ-
ência positiva ou não sobre outro e a escolha do 
pré-tratamento adequado deve levar em conta 
esses aspectos, não deixando de considerar tam-
bém as peculiaridades de cada biomassa a ser 
estudada, como, por exemplo, a concentração de 
celulose, hemicelulose e lignina.

Cada pré-tratamento apresenta vantagens e 
limitações, no entanto, sua escolha está relacio-
nada à característica da biomassa e da finalidade 
do hidrolisado. Se, por exemplo, a biomassa é 
rica em holocelulose e se pretende maximizar 
a produção de metano, recomenda-se pré-trata-
mento com ácido diluído, pois além de solubili-
zar a hemicelulose apresenta menor geração de 
inibidores, tornando a celulose mais acessível. 
No entanto, se a biomassa apresenta elevada fra-
ção de lignina, pode-se adotar o pré-tratamento 
alcalino, pois além de possível aproveitamento 
da lignina têm-se a fibra rica em celulose e com 
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elevada área superficial provocada pelo inchaço 
da fibra e, consequentemente, maior biodegra-
dabilidade, permitindo maior rendimento em 
termos de produção de metano.
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DÍAZ, M. J.; CARA, C., RUIZ, E., ROMERO, I.; 
MOYA, M., CASTRO, E. Hydrothermal pre-tre-
atment of rapeseed straw. Bioresour. Technol., 
101, 2428–2435, 2010.
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Resumo
O foco desse artigo foi a investigação de sistema de coleta de água de uma unidade de flotação por ar 

dissolvido (FAD) em escala piloto. Duas opções de coleta foram estudadas: (i) dispositivo Tipo 1, constituído 
de tubulação perfurada (manifold) situada próximo à superfície da região de saída da unidade FAD, após o 
anteparo final da mesma, e; (ii) Tipo 2, constituído de placa tipo “fundo falso”, contendo orifícios e situada 
no fundo da zona de separação (ZS) da unidade FAD. Foram realizados ensaios qualitativos com imagens e 
ensaios tipo estímulo-resposta com injeção de traçador na forma de perturbação impulso. Os resultados dos 
ensaios parametrizados foram ajustados conforme modelos uniparamétricos de tanques em série (N-CSTR) 
e de dispersão de pequena (DPI) e de grande intensidade (DGI). O dispositivo Tipo 2 (“fundo falso” com ori-
fícios) foi o mais adequado, proporcionando melhor distribuição das linhas de corrente e menor volume de 
zonas mortas no interior da ZS. Os resultados apontam que o modelo de tanques em série foi mais apropriado 
para descrever o comportamento hidrodinâmico da unidade de FAD investigada.

Palavras-chave: FAD, sistema de coleta, hidrodinâmica.

Abstract
The main article aim was to investigate the collecting system of a dissolved air flotation (DAF) unit in pilot 

scale. Referring to the collecting system position, two options were analyzed: (i) top manifold and (ii) bot-
tom manifold, pipes or plates. Qualitative and quantitative essays were performed, as image and stimulus-
response tests, respectively. The results of the essays standardized were adjusted by N-continuous stirred 
tank reactors in series and theoretical models of dispersion (low and high). The bottom manifold (plates with 
orifices) was more appropriate. The results pointed out that the N-continuous stirred tank reactors in series 
model was more adequate to describe the hydrodynamic behavior of the DAF unit.

Key-words: DAF, collecting system, hydrodynamic.
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Introdução
A flotação por ar dissolvido (FAD) com recir-

culação pressurizada do efluente caracteriza-se 
por um processo trifásico de separação sólido/
líquido. Neste, microbolhas de ar são introduzi-
das na massa líquida, visando remoção dos flocos 
que são formados na etapa de pré-tratamento da 
água. As microbolhas são geradas a partir da 
dissolução do gás em parcela do efluente clari-
ficado. Para tal, é utilizada uma unidade deno-
minada câmara de saturação. Nesta câmara, o 
ar é dissolvido em valores elevados de pressão 
e introduzido na unidade de FAD, que opera em 
pressão atmosférica, precipitando assim o ar na 
forma de microbolhas.

Especificamente quanto à sua aplicação no 
tratamento de águas destinadas ao abasteci-
mento, a FAD é reconhecida pelo seu excelente 
desempenho na remoção de alguns tipos de 
contaminantes, como as substâncias húmicas e 
florações algais, como afirmam Coelho, Reali e 
Campos (1991); Dombroski, Reali e Marchetto 
(1996); Edzwald e Malley (1991); Malley e 
Edzwald (1991); Heinanen, Jokela e Ala-peijari 
(1995); Marchetto e Reali (1997a); Reali e San-
tos (1999), entre outros. São muitos os trabalhos 
que demonstram as vantagens do emprego da 
FAD em relação aos processos de tratamento que 
empregam ciclo completo ou mesmo a sistemas 
que empregam a filtração direta. Nestes, a FAD 
proporciona uma maior carreira de filtração di-
minuindo o consumo de água para a operação de 
lavagem dos filtros (Schneider et al., 1991; Van 
Puffelen et al., 1995; Ferguson; Logsdon; Curley, 
1995; Valade et al., 1996; Edzwald, 1999).

A configuração do reator de FAD deve propiciar 
condições para o contato e a agregação entre as 
partículas em suspensão no meio líquido (mi-
crobolhas de ar e flocos) assim como condições 
favoráveis para que os agregados sejam condu-
zidos até a parte superior do reator do qual po-
dem ser removidos. Para tal, a unidade é dividida 
em duas regiões distintas: zona de contato (ZC) e 
zona de separação (ZS). A zona de contato situa-
-se logo após a entrada das unidades de flotação 
e caracteriza-se como uma região de mistura da 
água floculada com a água de recirculação, que é 
responsável pela produção de microbolhas de ar 
após sua despressurização em bocais difusores 
instalados junto à entrada da ZC. Assim, na ZC 
ocorre a colisão e a agregação das microbolhas 
de ar nos flocos. A zona de separação (ZS), por 

sua vez, é a região onde as condições de escoa-
mento devem favorecer a manutenção da ligação 
e propiciar a ascensão do conjunto microbolhas 
e flocos até a superfície da ZS (Lundh; Jönsson; 
Dahlquist, 2002). 

O aumento das pesquisas e da experiência ad-
quirida com as unidades em operação propor-
cionou muitos avanços. Entre eles podem ser 
citados: mudanças nas condições de coagulação 
e floculação; incremento da taxa de aplicação su-
perficial (TAS) nos tanques de FAD e alterações 
no sistema de fornecimento de ar (Schofield, 
2000). Mais recentemente, Reali e Patrizzi (2007) 
demonstraram a importância da configuração da 
zona de contato no desempenho da FAD.

No entanto, muitas questões permanecem 
ainda obscuras. Entre elas, as mais contundentes 
referem-se às características das partículas e às 
condições hidrodinâmicas adequadas para o pro-
cesso de FAD. Sobre os fundamentos de remoção 
de partículas em tanques de FAD, Edwzald e Ha-
arhoff (2011) citam a hidrodinâmica como um 
dos fatores fundamentais na eficiência da intera-
ção entre bolhas e partículas. Assim, a principal 
motivação desse artigo foi o aprimoramento do 
conhecimento acerca da hidrodinâmica dos tan-
ques de FAD e as principais questões que orien-
taram a consecução dos ensaios apresentados 
neste artigo foram: qual é o dispositivo de coleta 
de água flotada que propicia a distribuição de 
água mais uniforme no interior da zona de clari-
ficação da unidade de FAD? Dentre três modelos 
teóricos uniparamétricos de escoamento, Disper-
são de Grande Intensidade (DGI), Dispersão de 
Pequena Intensidade (DPI) e Modelo de Tanques 
de Mistura Completa em série (N-CSTR), qual é 
mais apropriado para descrever a hidrodinâmica 
da zona de clarificação da unidade de FAD?

O projeto de unidades FAD contempla geral-
mente uma das seguintes opções para a coleta 
do efluente clarificado por flotação: i) sistema de 
coleta constituído por canaletas de coleta distri-
buídas na porção oposta à entrada da unidade; 
ii) sistema constituído de vários tubos parale-
los contendo orifícios ao longo de sua extensão 
(Manifold) e distribuídos no fundo da zona de 
clarificação das unidades de FAD, sendo que as 
extremidades a montante dos tubos são fechadas 
e as extremidades a jusante são interligadas ao 
canal de saída do flotador, ou, iii) uma variação 
dessa última opção,em que os tubos paralelos 
com orifícios são substituídos por fundo falso 
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contendo orifícios situados também na parte in-
ferior da zona de separação e interligado ao ca-
nal de saída da unidade.

Amato e Wicks (2009) realizaram simula-
ções, empregando modelos computacionais 
fluido-dinâmicos, visando diagnosticar o efeito 
do incremento da taxa de aplicação superficial 
de uma unidade plena de FAD com saída supe-
rior na porção oposta da unidade. Os padrões 
de escoamento nas zonas de contato (ZC) e de 
separação (ZS) da unidade foram avaliados pre-
ferencialmente em vetores bidimensionais (2D), 
dada a complexidade computacional requerida 
para a análise tridimensional, como discutido em 
Bondelind et al. (2010), investigando o sistema 
trifásico (água, ar e sólidos). Os autores verifica-
ram que as simulações computacionais, embora 
complexas, nem sempre refletiam os resultados 
medidos nas unidades de FAD, todavia, peque-
nas alterações hidrodinâmicas repercutiram em 
maior intensidade na qualidade da água produ-
zida pelo sistema.

Lundh, Jönsson e Dahlquist (2002) apresenta-
ram resultados de um estudo de mapeamento da 
zona de contato de uma unidade piloto de FAD 
com geometria retangular, utilizando sonda ul-
trassônica. Os autores investigaram uma zona 
de contato com placa defletora a 90º (altura de 
60 a 110 cm) e seção transversal constante (lar-
gura fixa de 16, 24 ou 36cm). Shawwa e Smith 
(1998), por sua vez, estudaram uma coluna de 
flotação de 10 cm de diâmetro e 100cm de al-
tura, por meio de ensaios estímulo-resposta. As 
conclusões apresentadas por Lundh, Jönsson e 
Dahlquist (2002) convergiram para as mesmas 
extraídas por Shawwa e Smith (1998), utilizando 
ensaios do tipo estímulo e resposta, apontando 
ambos os autores que a zona de contato possui 
regiões com escoamentos distintos: a parte infe-
rior caracterizada por intensa mistura e a parte 
superior com escoamento tendendo ao pisto-
nado. Todavia, Moruzzi (2005), que utilizou o 
mesmo equipamento de Lundh, Jönsson e Dahl-
quist (2002), encontrou um diferente padrão 
de escoamento no interior da unidade. A confi-
guração diferenciada dos defletores (com seção 
transversal variada) foi atribuída como causa do 
comportamento diferenciado, resultando em um 
padrão de recirculação interna do escoamento 
bastante definido, ao longo da altura e da lar-
gura.  Verificou-se também em Moruzzi (2005) 
e Moruzzi e Reali (2011) que existe evidente 

relação entre o tempo de detenção na zona de 
contato (Tdzc), seu consequente valor de taxa de 
aplicação superficial (TASzc), e a taxa de recircu-
lação de água saturada (p) com a eficiência do 
processo de FAD na remoção de cor aparente e 
turbidez. Resultados da ordem de 90% para cor 
aparente e turbidez foram obtidos para Tdzc de 
40s (TASzc de 60m.h-1) e p de 0,1 (v/v). 

Reali e Patrizzi (2007) realizaram um estudo 
mais completo acerca do padrão de escoamento 
na zona de contato e sua consequência na efi-
ciência de remoção de cor aparente e turbidez, 
sobre diversas configurações da zona de contato. 
Os referidos autores utilizaram o mesmo equi-
pamento usado por Lundh, Jönsson e Dahlquist 
(2002) e concluíram que, em geral, o padrão de 
escoamento foi similar ao observado por aqueles 
autores. Todavia, contrariamente a Lundh, Jöns-
son e Dahlquist (2002), o melhor desempenho da 
unidade piloto de FAD foi obtido quando se em-
pregou a Taxa de aplicação superficial na zona 
de contato (TASzc) de 180 m.h-1 associado com 
34 segundos de tempo de detenção na zona de 
contato, resultando em 98,3% de remoção de tur-
bidez e 96,4% de remoção de cor aparente.

Outro estudo, apresentado por Lakghomi, La-
wryshyn e Hofmann (2012) investigaram o pa-
drão de escoamento no sistema trifásico de uma 
unidade de FAD por meio da aplicação de mode-
lagem fluido-dinâmica computacional. Mantendo 
fixas as dimensões da unidade de FAD, os auto-
res concluíram que a estratificação causada pela 
presença de microbolhas induz ao escoamento 
horizontal na zona de clarificação da unidade, in-
correndo em benefícios ao processo. 

Embora de suma importância para o desempe-
nho de unidades de FAD, há ainda poucos traba-
lhos na literatura acerca do tema, centrando-se a 
maioria dos casos em estudos experimentais em 
unidades tubulares ou em estudos de simulação 
fluidodinâmica.

Neste artigo, alguns aspectos hidrodinâmicos 
de uma unidade piloto FAD de alta taxa, que foi 
proposta e descrita por Reali e Santos (1999), foi 
avaliada quali-quantitativamente para duas di-
ferentes configurações de sistemas de coleta de 
água flotada em dois diferentes modos de ope-
ração do piloto: em modo convencional ou em 
modo com alta taxa (com inserção de módulo 
com lamelas na ZS) . Adicionalmente, para a me-
lhor situação foi verificado o modelo matemático 
de escoamento mais adequado para descrever o 
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comportamento hidrodinâmico na zona de sepa-
ração da unidade objeto de estudo.

Objetivo: Determinar a condição de coleta de 
água flotada da unidade piloto e verificar o mo-
delo mais adequado para descrever o compor-
tamento do escoamento no interior da unidade 
FAD.

Material e métodos
Descrição da unidade piloto de FAD utilizada no 
estudo

A instalação piloto de flotação por ar dissol-
vido (FAD) utilizada nesta pesquisa (capacidade 
de 1500 L.h-1) foi proposta e descrita por Reali 
e Santos (1999). Ela foi construída em acrílico 
e constituída de uma unidade de mistura rápida 
tipo tubular, uma unidade de floculação mecani-
zada com três compartimentos em série, asso-
ciada a uma unidade de flotação que pode operar 
tanto do modo convencional quanto do modo de 
alta taxa. Para operação com alta taxa, é introdu-
zido em seu interior um módulo composto por 
placas planas paralelas, devidamente dispostas 
de modo a promover escoamento vertical com 
baixos números de Reynolds (Reali e Santos, 
1999). Na Figura 1 é mostrada uma fotografia da 
instalação piloto de flotação por ar dissolvido uti-
lizada no presente estudo. Na referida fotografia 
a instalação piloto encontra-se montada para a 
operação com alta taxa, ou seja, com o módulo la-
melar instalado no interior da zona de separação.

A unidade de floculação pode ser operada com 
uma, duas ou três câmaras em série e os agitado-
res do sistema de floculação possuem controles 

de rotação independentes e são do tipo de eixo 
vertical com paletas paralelas ao eixo. Cada agi-
tador tem quatro braços e duas paletas por braço. 

Esta unidade de flotação possui, instalado junto 
à sua entrada, um dispositivo de despressuriza-
ção da vazão de recirculação proveniente da câ-
mara de saturação (registro de agulha). A região 
situada logo a jusante deste ponto é chamada 
zona de contato. Esta é a região onde ocorre o 
encontro entre os flocos e as microbolhas de ar 
geradas após a despressurização da vazão de re-
circulação. Após a zona de contato, encontra-se a 
zona de separação ou clarificação, onde ocorre a 
flotação propriamente dita. No interior da zona 
de separação dessa unidade piloto é possível a 
instalação de um módulo especial, contendo 
placas planas paralelas inclinadas. A inserção 
de tal módulo proporciona escoamento vertical 
associado a baixos números de Reynolds, o que 
permite a operação a altas taxas. Acima da zona 
de separação, situa-se a região de acumulação de 
lodo. Os flocos removidos permanecem na su-
perfície da zona de acumulação, formando uma 
camada de lodo.

Parte da água clarificada na unidade de flo-
tação foi recalcada para a câmara de satura-
ção por uma bomba centrífuga multiestágio de 
alta pressão (Bomba Jacuzzi 60 Hz) e monito-
rada através de medidor de vazão Enginstrel/
Engematic. A câmara de saturação adotada é 
do tipo com recheio, sendo este constituído de 
anéis de PVC com diâmetro de 30 mm e com-
primento de 20 mm, conforme proposto por 
Reali e Campos (1992). Na parte superior da 
câmara é injetado ar comprimido de tal ma-
neira que o recheio fique envolto por ar. As-
sim, ao passar pelo recheio, a água submetida 
à alta pressão é saturada com ar. 

Condições dos ensaios e dispositivos investigados
Foram realizados ensaios alterando-se a taxa 

de aplicação superficial para cada sistema de co-
leta de água flotada. Após a definição da melhor 
alternativa foi variada a recirculação de água 
pressurizada (p) que fornece microbolhas ao 
sistema de FAD para cada condição operacional 
(convencional e alta taxa).

Foram investigados dois pontos para instala-
ção dos dispositivos de coleta de água flotada: 
manifold perfurado superior, funcionando como 
vertedor livre (dispositivo Tipo 1) e “fundo falso” 
inferior, operando como vertedor afogado (dis-

Figura 1 – Fotografia da instalação piloto de flotação por ar 
dissolvido com módulo de alta taxa instalado em seu interior.
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Figura 2 – Esquemas mostrando os modos de operação da instalação piloto de flotação por ar dissolvido de alta taxa com 
módulo contendo placas planas paralelas e escoamento vertical proposta por Reali e Santos (1999): a) operação convencional 
com dispositivo de coleta de água flotada Tipo 1; b) operação convencional com dispositivo de coleta de água flotada Tipo 2; c) 
operação com módulo lamelar de alta taxa com dispositivo de coleta de água flotada Tipo 1, e, d) operação com módulo lamelar 
de alta taxa com dispositivo de coleta de água flotada Tipo 2.
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positivo Tipo 2). O manifold superior constituiu-
-se de um tubo perfurado de comprimento igual 
à largura da unidade no qual a água flotada ver-
tia livremente para seu interior. O “fundo falso” 
afogado (dispositivo Tipo 2) ocupava toda a área 
do fundo da zona de separação da piloto. 

A Figura 2 apresenta esquemas ilustrativos 
da referida instalação piloto em suas diferentes 
configurações. Nessa figura são apresentadas 
as duas opções de configurações para operação 
convencional ou com alta taxa, assim como os 
dois dispositivos de coleta de água flotada inves-
tigados: i) Tipo1, constituído de tubulação per-
furada (manifold com orifícios operando como 
vertedores livres) instalada junto à superfície da 
zona de saída do flotador, na região situada entre 
o anteparo de saída e a parede final do flotador; 
e, ii) Tipo 2, “fundo falso” constituído de placa 
dupla de acrílico (com orifícios na placa superior) 
instalado na parte inferior (no fundo) da zona de 
separação da piloto.

Na Figura 3 é mostrada uma fotografia do dis-
positivo Tipo 2. Preliminarmente, os resultados 
foram analisados qualitativamente por meio de 
ensaios fotográficos.

A Tabela 1 apresenta os principais dados do 
projeto (diâmetros, espaçamentos e números de 

orifícios por unidade de área) dos dois dispositi-
vos de coleta de água flotada, objetos do presente 
estudo, ou seja, dos dispositivos designados por 
Tipo 1 e Tipo 2, cujos desenhos esquemáticos 
encontram-se mostrados na Figura 1.

Foram realizados ensaios com aplicação de 
traçadores e subsequente aquisição de ima-
gens do interior das zonas de contato e de 
separação. O azul de metileno e a rodamina 
foram utilizados como traçadores para obten-
ção de contraste e acrescidos um após a saída 
do outro para evidenciar a presença de regi-
ões estagnadas no interior do reator. Esses en-
saios balizaram as decisões posteriores no que 
concerne aos ensaios de estímulo e resposta, 
auxiliando a definir as condições de estudo 
subsequentes a serem investigadas. Para esses 
ensaios de imagens, as seguintes condições de 
configuração da instalação piloto de flotação 
foram avaliadas:

i) Piloto com módulo lamelar de alta taxa e com 
dispositivo de coleta Tipo 1. Nessa configuração 
foram variadas: os valores da taxa de aplicação 
superficial na zona de separação (TASzs) de 200, 
300 e de 500  m3.m-2.d-1; o valor da taxa de apli-
cação superficial na zona de contato (TASzc) e o 
valor de tempo de detenção hidráulico na zona 

Figura 3 – Fotografia da placa com orifícios “(fundo falso)” utilizado para coleta de água na porção inferior da zona de clarificação 
(dispositivo Tipo 2).
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de contato (Tdzc) de 25 m.h-1 e 90 s, respectiva-
mente; o valor de fração de recirculação pressu-
rizada a 450 kPa (p) foi mantido fixo em 0,10.

ii) Piloto com módulo lamelar de alta taxa e 
com dispositivo de coleta Tipo 2. Nessa confi-
guração foram variadas: o valor da taxa de apli-
cação superficial na zona de contato (TASzc) e o 
valor de tempo de detenção hidráulico na zona 
de contato (Tdzc) de 25 ou 60 m.h-1 e 90 ou 
40 s, respectivamente; os valores de fração de 
recirculação pressurizada a 450 kPa (p) de 0,10 
ou 0,05. Para essas condições, o valor da taxa 
de aplicação superficial na zona de separação 
(TASzs) foi mantido fixo em 460  m3.m-2.d-1

iii) Piloto com operação no modo convencio-
nal (sem módulo lamelar) e com dispositivo de 
coleta Tipo 2. Nessa configuração foram testa-
dos os valores da taxa de aplicação superficial 
na zona de contato (TASzc) e o valor de tempo de 
detenção hidráulico na zona de contato (Tdzc) de 
25 ou 60 m.h-1 e 90 ou 40 s, respectivamente. O 
valor da taxa de aplicação superficial na zona de 
separação (TASzs) foi fixado em 200 m3/m2.dia e 
o valor de fração de recirculação pressurizada a 
450 kPa (p) foi fixado em 0,10.

Ensaios de estimulo e resposta
Utilizou-se um volume definido (20ml) de 

solução concentrada com NaCl, na forma de 
injeção tipo pulso, para a realização dos en-
saios de estímulo e resposta. Um eletrodo sub-
merso foi utilizado para a coleta de amostras 
em intervalo de registro de 30 segundos para 
que o número de pontos não excedesse a ca-
pacidade máxima de armazenamento de dados 
do equipamento utilizado (TI-89 Texas Instru-
ments conjugado a CBL2 e software TI-Graph 
Link 89). 

Os dados foram tratados, seguindo os proce-
dimentos apresentados em Levenspiel (1999). 

Foram construídas as curvas normalizadas do tra-
çador (Eθ) e o tempo adimensional (θ). Os da-
dos experimentais foram ajustados utilizando-se 
os modelos de dispersão de grande intensidade 
(DGI) para 1/Pe>0,01, e reator aberto (D≠0), 
de pequena intensidade (DPI) para 1/Pe<0,01, e 
tanques em série (N-CSTR), correspondentes às 
Equações 1, 2 e 3, respectivamente.

Tipo de dispositivo Diâmetro dos
orifícios (mm)

Número de
orifícios (N)

Concentração de 
orifícios (N/m2)a

Conc. linear de 
orifícios (N/m)b

Tipo 1 5 9 N.Ac 18

Tipo 2 2 66 1200 N.Ac

Tabela 1: Características principais dos orifícios dos dispositivos de coleta de água flotada investigados.

a Número de orifícios por unidade de área do “fundo falso”  que constitui o dispositivo Tipo 2 instalado no fundo da zona de 
separação do flotador.
b Número de orifícios por metro linear de tubulação de coleta de água  instalada ao longo da largura do flotador, próximo à 
superfície de sua região de saída (dispositivo Tipo 2)
c Não se aplica

(1)

(2)

(3)
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As variáveis empregadas nos modelos são 
apresentadas nas Equações 4 e 5.

Em que:
Ө= tempo adimensional dado por

 

;

_
t =tempo de detenção hidráulica (T);
D= coeficiente de dispersão longitudinal (L2.T-1);
u = velocidade média de percurso longitudinal (L.T-1);
L=comprimento (L);

 (Número de Peclet)(-);

N=número de reatores em série (-);

As condições investigadas estão apresentadas 
na Tabela 2.

Resultados e Discussão
Os resultados de cada conjunto de ensaios são 

apresentados em figuras dispostas sequencial-
mente tendo como início o momento de injeção 
de traçador. Cada figura refere-se a uma das qua-
tro configurações da unidade piloto investigadas, 
que foram descritas anteriormente no item Ma-
terial e Métodos.  Para cada configuração foram 
variados os valores de Taxa de Aplicação Super-
ficial na zona de separação (TAS) e de porcenta-
gem de recirculação de água saturada (p).

Ensaios efetuados na piloto com módulo lame-
lar e dispositivo de coleta de água flotada Tipo 1 
(Manifold superior)

Os resultados preliminares confirmaram a exis-
tência de desequilíbrio do escoamento na zona 
de clarificação da unidade quando operando no 
modo de alta taxa (com módulo lamelar) e dispo-
sitivo de coleta de água flotada Tipo 1. As Figuras 
4, 5 e 6 mostram claramente a presença de cur-
tos-circuitos que foram acentuados com o incre-
mento da taxa de aplicação superficial, quando o 
sistema de coleta de água flotada foi constituído 
de manifold livre, localizado no extremo superior 
da unidade piloto.  Esta informação é relevante, 
pois trata-se de dispositivo de coleta de água flo-
tada utilizada com frequência em unidades FAD 
convencionais. Ou seja, os resultados mostram 
que para unidades com módulo lamelar, o dispo-
sitivo Tipo 1 mostrou-se inadequado.

Na Figura 4, a imagem à esquerda apresenta o 
momento da entrada do contraste (azul de meti-
leno) na zona de separação da unidade de FAD. 
Verifica-se claramente a existência de caminhos 

(4)

(5)

Modo de operação 
da piloto TASz.s (m3m-2dia-1) [m.h-1]a TASz.c (m.h-1) ; tdz.c (s)

b p (-)c

FAD Convencional 
(sem lamelas)

200 [8,33]
25 ; 90

0,10

0,05

60 ; 40 0,10

125 [5,21] 60 ; 40 0,10

Tabela 2: Condições investigadas para os ensaios estímulo-resposta na unidade piloto de FAD com operação no modo 
convencional e taxa de aplicação superficial na zona de separação (TASzs), tempo de detenção na zona de contato (tdzc) e 
fração de recirculação pressurizada (p) à pressão de 450 kPa

a Taxa de Aplicação Superficial na zona de clarificação.
b Taxa de Aplicação Superficial na zona de contato; Tempo de detenção na zona de contato (cálculos com base na seção média e no volume 
útil da zona de contato).
c razão de recirculação (volume/volume).
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preferenciais. A imagem subsequente da mesma 
figura mostra a entrada da rodamina no sistema 
e a permanência do azul de metileno em algumas 
das lamelas, caracterizando a presença de zonas 
mortas.

A Figura 5 mostra que incremento da TAS de 
200 para 300 m3/m2.dia-1 acentuou o apareci-
mento de regiões com curto-circuito, deslocando 
o fluido para as placas localizadas nas porções 
posteriores.

A Figura 6 evidencia o aumento da distribuição 
irregular do escoamento, a medida que a placa 
mais distante da entrada tem escoamento com 
vazão visivelmente maior que as demais, fato 
facilmente visualizado por meio de seu preen-
chimento com traçador, antes que o mesmo com-
pletasse os espaços entre as demais lamelas do 

módulo.
Ao contrário, observa-se que as placas próxi-

mas à entrada são lentamente preenchidas com 
os traçadores.

Em todas as condições investigadas verificou-
-se a presença de zonas mortas e curto-circuitos 
na zona de separação. Estes padrões irregulares 
de escoamento podem prejudicar a eficiência de 
separação de partículas pelo flotador lamelar, 
uma vez que algumas regiões interlamelares são 
sobrecarregadas, enquanto outras operam sub-
metidas a taxas aquém da sua capacidade. 

Os ensaios subsequentes visaram corrigir o 
problema através da mudança da configuração 
e do posicionamento do dispositivo de coleta de 
água flotada, passando da região superfícial da 
zona de saída para o fundo da zona de separação, 

Figura 4- Algumas das imagens dos ensaios com uso de traçador que envolveram a definição das condições de coleta da água 
flotada na unidade, operando com modo de alta taxa. Ensaios realizados com a taxa de 200 m3.m-2.d-1 , p=0,1 e Tdzc=90 s e a saída 
feita através de tubulação perfurada localizada na parte superior da zona de saída da piloto (dispositivo Tipo 1).

Figura 5 - Algumas das imagens dos ensaios com uso de traçadores mostrando a distribuição do escoamento de líquido entre as 
lamelas em dois momentos subsequentes da unidade operando no modo de alta taxa. Taxa de 300 m3.m-2.d-1 , p=0,1 e tdzc=90 e a 
saída feita através de tubulação perfurada localizada na parte superior da zona de saída da piloto (dispositivo Tipo 1).
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bem como, alterando-se as dimensões, número e 
a disposição dos furos que compuseram a área 
de coleta de água, ou seja, trocando-se o dispo-
sitivo Tipo 1 pelo dispositivo Tipo 2, descritos 
anteriormente. 

Ensaios efetuados na piloto com módulo lame-
lar e dispositivo de coleta de água flotada Tipo 2 
(“fundo falso” inferior)

Parte dos resultados desses ensaios é apresen-
tada na Figura 7 e foi realizada variando-se tam-
bém a razão de recirculação (p) de 0,05 a 0,10, 
com tempo de detenção na zona de contato da 
unidade piloto (Tdzc) de 40 s.

Observa-se uma melhor distribuição do líquido 
em escoamento através das placas. No entanto, 
as linhas de corrente não obedecem a uma distri-
buição equânime, dando preferência às primei-
ras placas a partir da saída da zona de contato. 

Deve-se considerar, porém, o fator de redução de 
escala como interferente na distribuição do es-
coamento. A Figura 8 mostra os resultados refe-
rentes a TAS de 460 m3.m-2.d-1, para recirculação 
de 10% (p igual a 0,10) e tempo de detenção na 
zona de contato (Tdzc) de 40s.

Ensaios efetuados na piloto, operando no modo 
convencional e dispositivo de coleta de água flo-
tada Tipo 2 (“fundo falso” inferior)

As figuras 10 e 11 mostram algumas das ima-
gens obtidas durante a consecução destes en-
saios. Nas referidas fotografias se observa que 
parcela da zona de separação foi diminuída com 
inserção de placas de isopor no interior da uni-
dade piloto. Dessa forma, a área foi reduzida para 
alcançar os valores de TASzs desejados.

Os resultados permitiram verificar que o modo 
de operação convencional obteve distribuição 

Figura 6 -  Algumas das imagens dos ensaios com uso de traçadores mostrando a distribuição do escoamento de líquido entre as 
lamelas em dois momentos subsequentes da unidade operando no modo de alta taxa. Taxa de aplicação superficial no flotador 
de 500 m3.m-2.d-1, p=0,1 e Tdzc=90 e a saída da água flotada feita através de tubulação perfurada localizada na parte superior da 
zona de saída da piloto (dispositivo Tipo 1).

Figura 7 - Algumas das imagens dos ensaios com uso de traçadores, mostrando a distribuição do escoamento de líquido entre as 
lamelas em três momentos subsequentes da unidade, operando no modo de alta taxa. Taxa de aplicação superficial no flotador de 
460 m3.m-2.d-1 e a saída da água flotada p=0,05, Tdzc =40s e a saída de água flotada feita através de placa com orifícios localizada 
logo abaixo do conjunto de lamelas (dispositivo Tipo 2).
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mais equânime de água no interior da zona de 
clarificação quando comparada aos ensaios com 
módulos de placas. Destaca-se que foi utilizado o 
mesmo sistema de coleta empregado nos ensaios 
efetuados no modo de alta taxa. Tal fato deve-
-se, principalmente, ao menor valor de TASzc em-
pregada para o sistema de coleta de água flotada 
constituído por placas por orifícios (dispositivo 
Tipo 2).

Ensaios de estímulo e resposta efetuados 
com piloto, operando no modo convencional 
e dispositivo de coleta de água flotada Tipo 2

A Figura 12 apresenta os resultados dos en-
saios de estímulo e resposta para a unidade pi-
loto de FAD, contemplando a zona de contato e 
a zona de separação, e operando no modo con-
vencional com dispositivo de coleta de água 
flotada constituído de fundo falso (placa) com 
orifícios (dispositivo Tipo 2). Nesses ensaios 
a unidade foi operada com TASzs de 125m3.
m2.dia-1, Tdzc teórico de 40s e razão de recircu-
lação (p) de 0,10. Os resultados não indicaram 
a presença de zona morta, pois o valor de Ө 

foi sempre <1 (Figura 12-a). A Tabela contida 
na Figura 12-b mostra que o conjunto possuiu 
uma dispersão moderada tendendo a baixa dis-
persão, pois o número de dispersão foi de 0,10 
com grande extensão do escoamento tendendo 
ao pistonado, pois o tempo de residência mo-
dal foi de 0,75 e o valor de σ2 foi de 0,21. A 
Figura 12-b, referente ao modelo de tanques 
em série, mostra um bom ajuste da reta de re-
gressão aos pontos experimentais. No entanto, 
o modelo de pequena dispersão (Figura 12-c) 
mostrou-se mais adequado para descrever o 
comportamento do fluxo da unidade de flota-
ção como um todo (zona de contato + zona de 
separação).

A Figura 13 apresenta os resultados dos 
ensaios de estímulo e resposta para o tanque 
de flotação da unidade piloto de FAD investi-
gada, operando com TASz.s de 200 m3.m2.dia-1, 
tdzc teórico de 90 segundos e razão de recir-
culação (p) de 0,05 com dispositivo de coleta 
de água flotada constituído de “fundo falso” 
(placa) com orifícios. Os resultados apresen-
tados na Figura 13 não indicaram a presença 

Figura 8 - Algumas das imagens dos ensaios com uso de traçadores, mostrando a distribuição do escoamento de líquido entre as 
lamelas em três momentos subsequentes da unidade, operando no modo de alta taxa. Taxa de 460 m3.m-2.d-1, p=0,10, Tdzc=40s 
e a saída de água flotada feita através de placa com orifícios localizada logo abaixo do conjunto de lamelas (dispositivo Tipo 2).

Figura 9 - Algumas das imagens dos ensaios com uso de traçadores, mostrando a distribuição do escoamento de líquido entre as 
lamelas em três momentos subsequentes da unidade operando no modo de alta taxa. Taxa de 460 m3.m-2.d-1, p=0,10, Tdzc=90s 
e a saída de água flotada feita através de placa com orifícios localizada logo abaixo do conjunto de lamelas (dispositivo Tipo 2).



Artigo Técnico

63Revista DAEjaneiro-abril 2014 nº194

de zona morta, pois o valor de Ө foi sempre 
<1 (Figura 13-a). No entanto, a Tabela contida 
na Figura 13-b mostra um aumento da disper-
são no tanque de FAD quando comparada com 
os resultados da Figura 12. O valor obtido foi 
de 0,16, tendendo a uma dispersão moderada. 
O escoamento apresentou maior tendência a 
mistura completa, quando comparado aos de-
mais ensaios, pois foi menor a extensão do es-
coamento, tendendo ao pistonado (tempo de 
residência modal foi de 0,70) e o valor de σ2 
foi de 0,33. A Figura 13-b, referente ao modelo 
de tanques em série, apresenta um bom ajuste 
da reta de regressão aos pontos experimentais 
e se mostrou mais adequado para descrever o 
comportamento do fluxo da unidade de flota-
ção como um todo.

A Figura 14 apresenta os resultados dos en-
saios de estímulo e resposta para o tanque de 
flotação da unidade piloto de FAD investigada, 
operando com TASz.s de 200 m3.m-2.d-1, tdzc 
teórico de 90s e razão de recirculação (p) de 
0,10, com dispositivo de coleta de água flotada 
constituído de “fundo falso” (placa) com ori-
fícios. Os resultados apresentados na Figura 
14 não indicaram a presença de zona morta, 
pois o valor de Ө foi sempre <1 (Figura 14-a). 
No entanto, a Tabela contida na Figura 14-b 
mostra um aumento da dispersão no tanque 
de FAD quando comparada com os resultados 
da Figura 12 e 13. O valor obtido foi de 0,18, 
tendendo a uma dispersão moderada. O es-
coamento apresentou maior tendência a mis-
tura completa, quando comparado aos demais 

Figura 10 - Algumas das imagens dos ensaios com uso de traçador que envolveram a definição das condições de coleta da água 
flotada na unidade, operando com modo convencional. Taxa de 200 m3.m-2.d-1, p=0,10, Tdzc =40s e a saída da água flotada feita 
placa com orifícios (dispositivo Tipo 2) localizada na porção inferior da zona de separação.

Figura 11- Algumas das imagens dos ensaios de traçador que envolveram a definição das condições de coleta da água flotada na 
unidade, operando no modo convencional. Taxa de 200 m3.m-2.d-1, p=0,10, Tdzc =90s e a saída da água flotada feita através de 
placa com orifícios (dispositivo Tipo 2) localizada na porção inferior da zona de separação.
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ensaios, pois foi menor a extensão do escoa-
mento, tendendo ao pistonado (tempo de resi-
dência modal foi de 0,65) e o valor de σ2 foi 
de 0,37. A Figura 14-b, referente ao modelo 
de tanques em série, apresenta um bom ajuste 
da reta de regressão aos pontos experimentais 
e se mostra mais adequado para descrever o 
comportamento do fluxo da unidade de flota-
ção como um todo.

A Figura 15 apresenta os resultados dos 
ensaios de estímulo e resposta para o tanque 
de flotação da unidade piloto de FAD investi-
gada, operando com TASzs de 200 m3.m-2.d-1, 
tdzc teórico de 40s e razão de recirculação (p) 
de 0,10, com dispositivo de coleta de água flo-
tada constituído de “fundo falso” (placa) com 

orifícios. Assim como em todos os ensaios 
realizados com o tanque de FAD, verificou-se 
através dos resultados apresentados na Figura 
15 que o escoamento não indicou a presença 
de zona morta, pois o valor de Ө foi sempre 
<1 (Figura 15-a). A Tabela contida na Figura 
15-b mostra uma pequena diminuição da dis-
persão no tanque de FAD quando comparada 
com os resultados da Figura 14. O valor obtido 
foi de 0,16, tendendo a uma dispersão mode-
rada. O escoamento apresentou maior tendên-
cia ao pistonado (tempo de residência modal 
foi de 0,70) quando comparado ao resultado 
da Figura 14 e o valor de σ2 foi de 0,32. Mais 
uma vez, o modelo de tanques em série, apre-
sentou um bom ajuste da reta de regressão 

Figura 12- Curvas normalizadas referentes aos ensaios estímulo-resposta na unidade piloto de FAD, operando no modo 
convencional para TASz.s de 125 m3.m-2.d-1; p 0,10; tdzc teórico na zona de contato de 40s, com dispositivo de coleta de água 
flotada constituído de fundo falso (placa) com orifícios (Tipo 2). a) curvas experimentais e teóricas; b) ajuste para o modelo de 
tanques em série (N-CSTD); c) ajuste para modelo de pequena dispersão (DPI) ; d) ajuste para o modelo de grande dispersão (DGI).  
Tempo de detenção experimental de 14 minutos. Ensaio realizado com solução concentrada de NaCl de 300 g.L-1 l aplicada no 
volume de 20ml no modo pulso. Equipamento utilizado: TI-89 Texas Instruments conjugado a CBL2 e software TI-Graph Link 89.

(a)

(c)

(b)

(d)
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aos pontos experimentais e se mostrou mais 
adequado para descrever o comportamento do 
escoamento no interior da unidade de flotação 
como um todo (Figura 15-b).

Considerações finais
A instalação piloto, quando operando no 

modo de alta taxa (com módulos lamelares) 
e com o dispositivo de coleta de água flotada 
Tipo 1 (composto por tubo perfurado com es-
coamento livre implantado na superfície da 
região de saída do flotador), apresentou dis-
tribuição inadequada da vazão afluente à zona 
de separação, independentemente dos valores 
de TAS, p ou Tdzc aplicados. Ou seja, em todas 
as situações verificou-se, através da análise de 
imagens após aplicação de traçadores, uma di-

visão bastante desigual da vazão entre os es-
paços interlamelares do módulo de alta taxa 
presente no interior da zona de separação da 
piloto.  

Posteriormente, foram estudadas as configu-
rações, envolvendo o “fundo falso” com orifí-
cios distribuídos na parte inferior da unidade, 
na região situada logo abaixo do módulo de 
placas (Dispositivo de coleta Tipo 2). O dis-
positivo Tipo 2 apresentou-se como a melhor 
alternativa investigada, tanto para operação 
como unidade convencional quanto de alta 
taxa. No entanto, observou-se que esse último 
dispositivo, quando no modo de operação de 
alta taxa, embora tenha se mostrado como a 
melhor opção, não foi capaz de promover dis-
tribuição perfeitamente equitativa de vazão 

Figura 13- Curvas normalizadas referentes aos ensaios estímulo-resposta na unidade piloto de FAD, operando no modo 
convencional para TASzs de 200 m3.m-2.d-1; p=0,05; tdzc na zona de contato de 90s, com dispositivo de coleta de água flotada 
constituído de “fundo falso” (placa) com orifícios. a) curvas experimentais e teóricas; b) ajuste para o modelo de tanques em 
série (N-CSTD); c) ajuste para modelo de pequena dispersão (DPI); d) ajuste para o modelo de grande dispersão (DGI).  Tempo de 
detenção experimental de 11,8 minutos. Ensaio realizado com solução concentrada de NaCl de 300 g.L-1 aplicada no volume de 
20ml no modo pulso. Equipamento utilizado: TI-89 Texas Instruments conjugado a CBL2 e software TI-Graph Link 89.

(a)

(c)

(b)

(d)
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entre as lamelas presentes na zona de sepa-
ração. Este fato foi atribuído à reduzida escala 
da unidade piloto investigada. 

No caso da operação no modo convencio-
nal, para estudar as condições de interesse no 
que tange aos valores mais elevados de TAS 
(até 500 m3.m-2.d-1), foi necessário reduzir a 
largura e comprimento (em planta) da zona 
de separação da unidade piloto para cerca de 
40% da área original. Este fato pode ter difi-
cultado uma distribuição mais equânime da 
água entre as lamelas e constituído parte do 
problema que antes era somente atribuído às 
condições inadequadas de coleta de água flo-
tada observadas quando o dispositivo de co-
leta Tipo 1 foi utilizado. 

Acredita-se que as unidades FAD de alta taxa 

em escala plena sejam menos influenciadas por 
esta questão, uma vez que possuem espaço sufi-
ciente para que seja adotada uma posição (distân-
cia da parte inferior das lamelas) e configuração 
adequadas do sistema de coleta de água flotada 
do Tipo 2. Todavia, os padrões de escoamento 
identificados na análise qualitativa, e quando o 
sistema operava no modo convencional com sis-
tema de coleta superior, foram similares aos ob-
tidos por Amato e Wick (2009).

De forma geral, comparando-se os resultados 
dos ensaios estímulo-resposta realizados no tan-
que de flotação da unidade piloto investigada, 
nota-se que o aumento da recirculação ocasio-
nou aumento da dispersão do escoamento. Salvo 
as diferentes geometrias, tais resultados são 
concordantes com os encontrados por Shawwa 

Figura 14 - Curvas normalizadas referentes aos ensaios estímulo-resposta na unidade piloto de FAD, operando no modo 
convencional para TASzs de 200 m3.m-2.d-1; p 0,10; tdzc na zona de contato de 90s, com dispositivo de coleta de água flotada 
constituído de “fundo falso” (placa) com orifícios. a) curvas experimentais e teóricas; b) ajuste para o modelo de tanques em 
série (N-CSTD); c) ajuste para modelo de pequena dispersão (DPI); d) ajuste para o modelo de grande dispersão (DGI).  Tempo de 
detenção experimental de 12,32 minutos. Ensaio realizado com solução concentrada de NaCl de 300 g.L-1 aplicada no volume de 
20ml no modo pulso. Equipamento utilizado: TI-89 Texas Instruments conjugado a CBL2 e software TI-Graph Link 89.

(a)

(c)

(b)

(d)
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e Smith (1998), que também verificaram o au-
mento no grau de mistura com o aumento de p, 
através da análise do adimensional número de 
Peclet (Pe), obtido por meio de ensaios estímulo-
-resposta. Verificou-se adicionalmente que, para 
as mesmas condições operacionais, o incremento 
de p ocasionou um aumento do tempo de resi-
dência do tanque de FAD. 

Conclusões
A análise dos resultados referentes à defini-

ção do sistema de coleta de água flotada per-
mite concluir que:

O sistema de coleta de água flotada Tipo 1, 
implantado na parte superior da região locali-
zada após o anteparo de saída da unidade, não 
foi capaz de proporcionar coleta uniforme da 

água flotada; 
O dispositivo de coleta de água flotada Tipo 

2, constituído por placa com orifícios colo-
cada na região abaixo das placas, proporcio-
nou melhor desempenho para coleta de água 
flotada com maior uniformidade das linhas de 
corrente na região da zona de separação da 
unidade FAD, tanto no modo de operação con-
vencional quanto no modo de operação com 
alta taxa (obtido com a inserção de módulo la-
melar na ZS da unidade piloto);

De modo geral, o modelo de tanque em sé-
rie mostrou um bom ajuste da reta de regres-
são aos pontos experimentais, bem como uma 
maior aproximação da reta de ajuste perfeito, 
sendo mais adequado para descrever o com-
portamento do fluxo da unidade de FAD.

Figura 15- Curvas normalizadas referentes aos ensaios estímulo-resposta na unidade piloto de FAD, operando no modo 
convencional para TASzs de 200 m3.m-2.d-1; p 0,10; tdzc na zona de contato de 40s, com dispositivo de coleta de água flotada 
constituído de “fundo falso” (placa) com orifícios. a) curvas experimentais e teóricas; b) ajuste para o modelo de tanques em 
série (N-CSTD); c) ajuste para modelo de pequena dispersão (DPI); d) ajuste para o modelo de grande dispersão (DGI).  Tempo de 
detenção experimental de 11,73 minutos. Ensaio realizado com solução concentrada de NaCl de 300 g.L-1 aplicada no volume de 
20ml no modo pulso. Equipamento utilizado: TI-89 Texas Instruments conjugado a CBL2 e software TI-Graph Link 89.

(a)

(c)

(b)

(d)
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Lista de símbolos
DGI - modelo de grande dispersão
DPI – modelo de pequena dispersão
Eθ - curvas normalizadas do traçador
FAD – Flotação por ar dissolvido
L.h-1 – Litros por hora
m3m-2dia-1 -  metros cúbicos por metro qua-

drado por dia
N-CSTR – modelo de tanques em série 
p - recirculação de água saturada
TAS – Taxa de aplicação superficial
TASz.c -  Taxa de aplicação superficial na zona 

de clarificação
Tdz.s - tempos de detenção na zona de clari-

ficação
Tdzc - tempos de detenção na zona de contato
θ - tempo adimensional
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Resumo
Durante fenômenos transitórios podem ocorrer pressões muito baixas nos trechos mais elevados de 

uma tubulação, ocorrendo o acúmulo de ar que é arrastado pela água ocasionando sérios danos ao sis-
tema. Os dispositivos mais utilizados para o alívio do transiente hidráulico (golpe de aríete) trabalham 
com ar, dentre eles, os mais utilizados são as ventosas automáticas, foco deste estudo. Neste trabalho 
foram feitas simulações do transiente hidráulico para verificar a eficiência das ventosas automáticas de 
abertura e fechamento não instantâneos como mecanismos para aliviar o golpe de aríete. As simulações 
foram realizadas utilizando o software UFC6 desenvolvido no Laboratório de Hidráulica Computacional 
(LHC) da UFC.

Palavras-chave: Ventosa, Golpe de aríete, UFC6.

Abstract
During transient phenomena in pipelines, very low pressures may occur, mostly in points of high eleva-

tions. In these cases, air accumulated in these points is carried out by water flow and way damage the pipe-
line. The most modern Waterhammer protection devices and among them, we find the air entry valves, which 
is the object of this work. In the present work, several Waterhammer pipeline simulations were performed 
in order to verify the performance of double effect automatic air valves, with non-instantaneous closing. The 
UFC6 computer software, developed in the Computational Hydraulic Laboratory (LHC) from UFC, were used 
to accomplish these simulations.

Key-words: Air valves, Waterhammer, UFC6.
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Introdução
Os sistemas hidráulicos, como um sistema para recalque de água, podem sofrer alterações nas 

condições de escoamento caracterizadas pela variação da pressão e da velocidade do fluido com 
o tempo, gerando regimes variados. Esses escoamentos em regimes variados são chamados de 
escoamentos transientes ou transitórios hidráulicos, e são caracterizados por ocorrer entre dois 
regimes permanentes.

As variações de pressão ao longo da tubulação podem ocorrer de forma muito brusca, ocasio-
nando ruídos semelhantes a golpes de martelo, daí este fenômeno também ser conhecido comu-
mente como golpe de aríete.

Durante os fenômenos transitórios podem ocorrer pressões muito baixas nos trechos mais eleva-
dos de um sistema hidráulico, ocorrendo o acúmulo de ar que é arrastado pela água, ocasionando 
sérios danos estruturais.

A presença de uma quantidade de ar na tubulação de um sistema de adução de água por recalque 
é a causa direta para a redução da seção e, consequentemente, tem-se a redução da capacidade de 
transporte, o que compromete seriamente o rendimento deste sistema. Este excesso de ar também 
pode ocasionar a elevação do consumo por sobrecarga da bomba ou uma redução da vazão.

No caso da adução por gravidade, o ar depositado nos pontos altos de um sistema hidráulico, 
geralmente os pontos onde ocorre a queda de pressão, acarreta um aumento da perda de carga e, 
consequentemente, uma redução da vazão de água.

Para um bom funcionamento e estabilidade de um sistema de adução, deve ser prevista a entrada 
de ar, pois, quando se esvazia uma tubulação, o ar deve entrar com o mesmo gradiente de pressão 
com o qual a água sai, de forma que a diferença de pressão entre o meio e o interior da tubulação 
permaneça dentro dos limites preestabelecidos, evitando o colapso por contração devido às sub-
pressões.

Logo, para um perfeito funcionamento de um sistema de adução de água, deve-se instalar dispo-
sitivos que expulsem o ar acumulado e que admitam ar para evitar as contrações causadas pelas 
subpressões.

Os dispositivos mais modernos para o alívio do golpe de aríete trabalham com ar, os mais utili-
zados na prática são as ventosas automáticas, parte integrante deste trabalho. Devido ao fato de 
estes dispositivos trabalharem com ar, têm uma modelagem matemática bastante complexa.

Metodologia
Segundo Lessa (1984), podem ser feitas algumas hipóteses na simplificação do estudo das ven-

tosas automáticas de duplo efeito. Pode-se supor que a vazão de ar através da ventosa é isoentró-
pica e as expansões e contrações do ar dentro da tubulação ocorrem isotermicamente. Além disso, 
assume-se que o volume de ar se mantém nas vizinhanças da válvula, sendo este volume pequeno 
quando comparado com o volume do líquido entre as seções.

A equação que governa a lei isotérmica dos gases é dada pela equação

onde:
p (Pa) é a pressão absoluta no interior da tubulação;
V (m3) é o volume de ar;
m (kg) é a massa de ar;
T (K) é a temperatura absoluta;
R (J/kgK) é a constante do gás (para o ar tem-se que R = 287 J/kgK).

Na figura 1, é mostrada uma notação para ventosa. Desprezando as perdas na junção, tem-se

(1)
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onde:
Hp(I,K) é a carga hidráulica, em m;
na seção K do trecho I no final do intervalo de tempo e Hp(J,1) é a carga hidráulica,
Em m, na seção 1 do trecho J no final do intervalo de tempo.

Estando a ventosa fechada, tem-se:

Quando a carga piezométrica cai abaixo da cota ZV (m) a válvula abre-se, permitindo a entrada de ar. 
Quando a carga volta a subir, ultrapassando ZV, então, o ar é expulso da tubulação.

Durante o funcionamento da ventosa, a equação da continuidade em termos do volume pode ser 
escrita da seguinte forma

onde:
VPar é o volume de ar na tubulação no final de intervalo de tempo;
Var é o volume de ar na tubulação no início do intervalo de tempo;
Q(J,1) e QP(J,1),  são as vazões de água, em m3/s , na seção 1 do trecho J no início e no final do intervalo de tempo, respectivamente;
Q(I,K) e QP(I,K), são as vazões de água, em m3/s, na seção K do trecho I no início e no final do intervalo de tempo, respectivamente.

As equações características são válidas e podem ser expressas por comodidade computacional, como

(2)

(3)

Figura 1 – Notação para ventosa

(4)
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(6)

em que

onde:
Ca(m2s-1) = gA/a e R (m-3) = f/2DA são constantes.
Aqui, a é a celeridade;
g é a aceleração da gravidade;
f é o fator de atrito;
A (m2) e D (m) são, respectivamente, a área e o diâmetro da seção do duto. 

Da equação (2) tem-se que Hp (I,K) = HP (J,1). Logo, substituindo as equações (5) e (6) na equação (4) 
e, em seguida, simplificando o resultado, pode-se escrever

onde

Para pequenos intervalos de tempo, tem-se

(5)

(7)

(8)

(9)

(11)

(10)
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onde:
m0 é  massa de ar no início do intervalo de tempo; 
m· 0 é a vazão em massa no início do intervalo de tempo;
e m·  é a vazão em massa no final do intervalo de tempo.

Substituindo as equações (9) e (12) na equação (1), tem-se o seguinte resultado

onde:
p é a pressão do ar na ventosa.

A pressão absoluta p relaciona-se com a carga Hp(I,K) através da equação

Sendo F
_ 

= Zv-HBV, onde HBV (m) é a carga barométrica no local da ventosa e γ(Nm-3) é o peso especí-
fico do líquido dentro do tubo. Substituindo a equação (14) na equação (13), pode-se chegar ao seguinte 
resultado

onde

Em termos de simplificação, pode-se escrever a equação (15) em termos do quociente p’ = p/p0 , p0 é 
a pressão atmosférica local. Logo, a equação (15) assume a seguinte forma

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)e

(17)
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Para resolver a equação (17) substitui-se a vazão em massa m·  que depende do regime de escoamento 
do ar. A vazão em massa através da ventosa é função da pressão atmosférica p0, das temperaturas ab-
solutas, externa T0 e interna T, da pressão absoluta p e das relações p/p0 e p0/p. De acordo com Daily e 
Wylie há quatro zonas:

Zona 1: admissão de ar em regime crítico (p<0,528 p0):

Zona 2: admissão de ar em regime subsônico (0,528 p0 < p < p0):

Zona 3: descarga de ar em regime subsônico (p0 < p < 1,894p0):

Zona 4: descarga de ar em regime crítico (p > 1,894p0):

(20)

(18)

(19)

(21)

(22)

(23)

(24)
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onde Cin e Cout são os coeficientes de descarga da ventosa para entrada e saída de ar, respectivamente; 
APV é a área do orifício no final do intervalo de tempo; ρ0 é a massa específica do ar; T0 é a temperatura 
absoluta externa da tubulação e p0 é a pressão atmosférica local (absoluta).

De acordo com as equações (21), (22), (23) e (24) pode-se verificar que a vazão em massa, m·  , é fun-
ção do quociente p’ = p/p0, isto é, m·  = f(p’).

Segundo Lessa (1984), em muitas situações o intervalo de tempo adotado para efetuar os cálculos do 
transiente não é compatível com a suposição dada pela equação (12). Neste caso, torna-se necessária 
uma descrição de como se comportam a abertura e o fechamento do orifício da ventosa.

No presente trabalho foi feita a suposição, proposta por Lessa (1984), que a área do orifício da ven-
tosa, Av, deve variar linearmente de um intervalo de tempo para outro, seguindo as seguintes leis:

a) Para a abertura da ventosa

No caso em que Apv > A0, faz-se Apv = A0.
b) Para o fechamento da ventosa

No caso em que Apv < A0, faz-se Apv = 0.
Tem-se que AV é a área do orifício no início do intervalo de tempo; A0 é a área do orifício totalmente 

Figura 2 – Abertura e fechamento da válvula ventosa

(25)

(26)
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aberto; TAV é o tempo de abertura do orifício e TFV é o tempo de fechamento do orifício.
Na figura 2 pode ser visto, graficamente, como a área do orifício da ventosa varia linearmente com o 

tempo, tanto na abertura (figura 2.a) quanto no fechamento (figura 2.b) da válvula ventosa.

Simulações e resultados
Para este trabalho, foi utilizado um trecho da Adutora Sertaneja, proposto por Barbosa (2006), como 

perfil para as simulações realizadas. Para realizar as simulações, foi utilizado o programa de transiente 
hidráulico, UFC6, que faz parte do Sistema UFC para simulação hidráulica de redes de abastecimento 
de água, de esgoto e adutoras, desenvolvido no Laboratório de Hidráulica Computacional (LHC) da 
Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor PhD Marco Aurélio Holanda de Castro.

No programa UFC6 constam os seguintes mecanismos para o alívio do golpe de aríete: Tanque de 
Alimentação Unidirecional (TAU), Chaminé de Equilíbrio, e as Ventosas Automáticas de Duplo Efeito 
(VADE). As VADEs dividem-se em duas categorias: as ventosa automáticas de duplo efeito com abertura 
e fechamento instantâneos (teóricas), e as ventosas automáticas com abertura e fechamento não instan-
tâneos (reais), cuja implementação faz parte deste trabalho.

As simulações aplicadas ao perfil proposto têm como principal objetivo analisar o comportamento 
das ventosas de abertura e fechamento não instantâneos, além de fazer um comparativo de seu funcio-
namento com as ventosas de abertura e fechamento instantâneos.

Problema hidráulico
O programa UFC6 apresenta as condições hidráulicas de trabalho através de envoltórias de pressões 

máximas e mínimas (figura 3). O problema proposto apresenta uma bomba hidráulica na extremidade 
de montante, um reservatório com nível constante na extremidade de jusante e, entre eles, os demais 
nós considerados como junções.

Figura 3 – Perfil do problema hidráulico (Fonte: Software UFC6)
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Na tabela 1 são apresentados os valores da carga hidráulica e pressão, sem o mecanismo de alívio, 
para cada nó. Pode-se ver claramente que nos nós 16, 18 e 22, são os nós que apresentam as pressões 
negativas mais baixas, respectivamente, – 31,94 mca, – 39,31 mca e – 45,61 mca, valores estes que 
podem causar sérios danos e levar a tubulação a um colapso por contração.

A tabela 1 e a figura 3 também mostram que os maiores valores para pressões máximas ocorrem nos 
nós próximos à bomba. O maior valor de pressão máxima ocorre no nó 5, cujo valor é de 204,56 mca.

Logo, de acordo com a figura 3 e os dados apresentados na tabela 1, pode-se chegar à conclusão que 
o grande problema desta adutora está relacionado com as pressões negativas. Então, serão propostas 
simulações, objetivando uma solução hidráulica eficiente para o problema.

Uma solução hidráulica eficiente deve elevar as pressões mínimas a valores aceitáveis, além de redu-
zir as pressões máximas.

Soluções hidráulicas
Serão apresentadas duas soluções hidráulicas para este problema. A primeira solução refere-se à 

aplicação de ventosas automáticas de duplo efeito com abertura e fechamento instantâneos (ventosas 
teóricas) e a segunda solução refere-se à aplicação das ventosas automáticas de duplo efeito com aber-
tura e fechamento não instantâneos (ventosas reais).

As ventosas devem ser aplicadas nos pontos altos da adutora, visto que nestes locais ocorre o acúmulo 
de ar, provocando cavidades e diminuindo a eficiência do escoamento. O diâmetro de cada ventosa está 

Nó H (m) Hmax (m) Hmin (m) P (mca) Pmax (mca) Pmin (mca)

1 439,00 455,23 296,56 195,00 201,23 42,56

2 436,71 449,44 297,41 174,01 186,74 34,71

3 435,33 449,05 298,90 184,13 197,85 47,70

4 433,49 452,43 298,90 166,49 185,43 31,90

5 430,28 450,56 300,84 184,28 204,56 54,84

6 426,61 445,15 304,53 153,61 172,15 31,53

7 424,78 444,42 305,53 165,58 185,22 46,33

8 422,48 445,95 305,35 152,98 176,45 36,85

9 418,36 446,67 307,12 158,36 186,67 47,13

10 416,52 445,12 307,13 143,52 172,12 34,72

11 413,77 441,64 309,18 140,77 168,64 36,18

12 408,26 442,71 311,00 98,56 133,01 1,30

13 406,43 444,71 311,67 110,33 148,63 15,57

14 404,59 442,01 312,02 86,09 123,51 -6,48

15 403,58 442,33 312,55 96,18 134,83 5,05

16 400,46 438,77 315,56 52,96 91,27 -31,94

17 399,55 438,63 315,89 76,05 115,13 -7,61

18 395,88 436,42 317,89 38,68 79,22 -39,31

19 393,58 435,63 319,06 71,78 113,83 -2,74

20 392,21 434,01 320,14 48,01 89,81 -24,06

21 390,83 437,25 318,64 65,13 111,55 -7,06

22 388,54 432,33 319,39 23,54 87,33 -45.61

23 387,18 420,05 333,30 28,66 61,55 -25,30

24 386,43 386,43 386,43 20,43 20,43 20,43

Tabela 1 – Cargas e pressões referentes ao problema hidráulico (Fonte: Software UFC6)
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relacionado diretamente com o diâmetro da tubulação, como mostra a tabela 2.

Na primeira solução hidráulica aplicam-se ventosas automáticas de duplo efeito com abertura e fe-
chamento instantâneos (ventosas teóricas) nos nós 16, 18 e 22. As ventosas utilizadas são idênticas e 
possuem as seguintes características: diâmetros de 50 mm, a carga barométrica local é de 10,3 m, as 
temperaturas externas e internas são, respectivamente, 26 ºC (299,15 K) e 27 ºC (300,15 K) e a cons-
tante dos gases para o ar é R

_ 
= 287J / kg.K.

No momento em que ocorre a primeira onda de sobrepressão, as ventosas não são afetadas, portanto, 
não há cavidade e as mesmas encontram-se fechadas. Porém, quando a primeira onda de subpressão 
atinge o ponto onde se localizam as ventosas, estas se abrem permitindo a entrada de ar na tubulação 
suavizando a queda da pressão.

Após certo período de tempo, uma nova onda de sobrepressão atinge as ventosas, então, o ar que es-
tava aprisionado é expulso. No momento que a ventosa fecha e ocorre a rejunção das colunas de água, 
a pressão se eleva a valores maiores que os observados na primeira coluna de líquido. Logo, a onda de 
subpressão seguinte também será mais intensa que a primeira.

Diâmetro da tubulação (mm) Diâmetro da ventosa (mm)

80 – 250 50

300 – 400 80

450 – 550 100

600 – 1200 150

1400 – 2400 200

Tabela 2 – Relação entre diâmetros da ventosa e da tubulação (Fonte: ARI Flow Control Accesories)

Figura 4 – Perfil referente à primeira solução hidráulica (Fonte: Software UFC6)
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A figura 4 mostra o perfil da primeira solução hidráulica. Nesta figura pode-se observar que a efici-
ência deste conjunto é bastante satisfatória, pois, além de elevar a envoltória de mínima, ocorre o alívio 
das pressões de máxima, tendo a envoltória de máxima se aproximando da linha piezométrica inicial.

Logo em seguida são apresentados, na tabela 3, os valores obtidos para a carga hidráulica e pressão 
para cada nó.

Através da tabela 3, pode-se observar que as pressões mínimas nos nós 16, 18 e 22 assumem os se-
guintes valores: 17,02 mca, 7,26 mca e – 0,21 mca, respectivamente. Também, verifica-se que no nó 5 
a pressão foi aliviada, assumindo um valor de 190,29 mca.

Na figura 5, é mostrado como a carga varia no nó 22 durante os 60 segundos do cálculo do transiente. 
Pode-se ver que a pressão máxima assume o valor de 50,26 mca, enquanto a pressão mínima assume 
o valor de -0,21 mca.

De acordo com Peroba Junior (2007), este tipo de ventosa é bastante eficiente para resolver este pro-
blema hidráulico. Os dados apresentados na tabela 4 mostram a eficiência das ventosas.

Agora, aplica-se a segunda solução hidráulica. Nesta solução são aplicadas ventosas automáticas de 
duplo efeito com abertura e fechamento não instantâneos (ventosas reais) nos nós 16, 18 e 22. As 
ventosas utilizadas são idênticas e possuem as seguintes características: diâmetro de 50 mm, a carga 
barométrica local é de 10,3 m, as temperatura externa e interna são, respectivamente, 26 ºC e 27 ºC e 

Nó H (m) Hmax (m) Hmin (m) P (mca) Pmax (mca) Pmin (mca)

1 439,00 442,37 312,08 195,00 188,37 58,08

2 436,71 439,38 313,82 174,01 176,68 51,12

3 435,33 436,78 313,48 184,13 185,58 62,28

4 433,49 436,65 314,37 166,49 169,65 47,37

5 430,28 436,29 315,55 184,28 190,29 69,55

6 426,61 432,08 317,12 153,61 159,08 44,12

7 424,78 424,78 319,97 165,58 165,58 60,77

8 422,48 425,59 319.35 152,98 156,09 49,85

9 418,36 425,16 320,37 158,36 165,16 60,37

10 416,52 424,47 320,35 143,52 151,47 47,35

11 413,77 423,16 323,48 140,77 150,16 50,48

12 408,26 420,35 327,30 98,56 110,65 17,60

13 406,43 420,43 327,10 110,33 124,33 31,00

14 404,59 421,06 328,08 86,09 102,56 9,58

15 403,58 419,61 327,49 96,18 112,11 19,99

16 400,46 419,64 364,52 52,96 72,14 17,02

17 399,55 417,15 347,97 76,05 93,65 24,47

18 395,88 416,69 364,46 38,68 59,49 7,26

19 393,58 415,66 361,63 71,78 93,86 39,83

20 392,21 413,87 360,63 48,01 69,67 16,43

21 390,83 417,37 359,60 65,13 91,67 33,90

22 388,54 415,26 364,79 23,54 50,26 -0,21

23 387,18 413,60 362,98 28,66 55,10 4,48

24 386,43 386,43 386,43 20,43 20,43 20,43

Tabela 3 – Cargas e pressões referentes a primeira solução hidráulica (Fonte: Software UFC6)
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a constante dos gases para o ar é R
_ 

= 287J / kg.K.
Neste tipo de ventosa, foi considerada uma metodologia em que tanto a abertura quanto o fecha-

mento não ocorrem instantaneamente, ou seja, foi considerado um tempo para a abertura de 5 segun-
dos e um tempo para o fechamento de 10 segundos.

Quando a primeira onda de subpressão atinge os pontos onde estão instaladas as ventosas, estas se 
abrem (a abertura ocorre no período de tempo de 5 segundos) permitindo a entrada de ar, aliviando 
a queda de pressão. Em seguida, quando uma onda de sobrepressão atinge as ventosas, estas passam 
a se fechar (o fechamento ocorre no período de tempo de 10 segundos) provocando a expulsão do ar 
aprisionado no interior da tubulação.

Figura 5 – Variação da carga no nó 22 referente à primeira solução hidráulica (Fonte: Software UFC6)

Figura 6 – Perfil referente à segunda solução hidráulica (Fonte: Software UFC6)
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Na figura 6, pode-se ver, semelhantemente à primeira solução, que a envoltória de mínima elevou-se, 
enquanto a envoltória de máxima aproxima-se da carga piezométrica inicial. Em seguida, tem-se na 
tabela 4 os valores para a carga e a pressão em cada nó, para a segunda solução hidráulica.

Analisando os dados da tabela 4, verifica-se que a pressão mínima nos nós 16, 18 e 22 assumem, 
respectivamente, os valores – 0,47 mca, – 0,27 mca e – 0,25 mca, valores estes que podem ser conside-
rados satisfatórios. Enquanto a pressão máxima no nó 5 assume um valor de 193,83 mca.

Na figura 7, pode-se ver como varia a carga no nó 22 durante os 60 segundos do cálculo do tran-
siente. Pode-se ver, nesta figura, que a pressão máxima é de 36,12 mca, enquanto a pressão mínima é 
de – 0,25 mca.

Na tabela 5, será apresentado um comparativo para os menores valores para pressões mínimas e os 
valores para pressões máximas para a primeira solução (ventosas teóricas) e segunda solução (ventosas 
reais).

Analisando os dados da tabela 5, pode-se concluir que, referente às pressões mínimas, a maior dife-
rença ocorre no nó 16, para a primeira solução a pressão mínima passa a assumir o valor de 17,02 mca, 
enquanto na segunda solução este valor é de – 0,47 mca. Em relação às pressões máximas, tem-se que 
no nó 3 ocorre a maior diferença entre as duas soluções, para a primeira solução o valor é de 185,58 
mca, enquanto na segunda solução este valor é de 189,53.

Nó H (m) Hmax (m) Hmin (m) P (mca) Pmax (mca) Pmin (mca)

1 439,00 443,21 312,08 195,00 189,21 58,08

2 436,71 441,04 313,84 174,01 178,34 51,14

3 435,33 440,73 313,48 184,13 189,53 62,28

4 433,49 442,45 314,37 166,49 175,45 47,37

5 430,28 439,85 315,55 184,28 193,83 69,55

6 426,61 438,40 317,12 153,61 165,40 44,12

7 424,78 437,23 319,97 165,58 178,03 60,77

8 422,48 436,77 319,35 152,98 167,27 49,85

9 418,36 434,20 320,37 158,36 174,20 60,37

10 416,52 429,80 320,35 143,52 156,80 47,35

11 413,77 429,95 323,48 140,77 156,95 50,48

12 408,26 421,78 327,30 98,56 112,08 17,60

13 406,43 420,30 327,10 110,33 124,20 31,00

14 404,59 417,76 328,08 86,09 99,26 9,58

15 403,58 417,38 327,49 96,18 109,88 19,99

16 400,46 414,60 347,03 52,96 67,10 -0,47

17 399,55 412,57 340,63 76,05 89,07 17,13

18 395,88 410,11 356,93 38,68 52,91 -0,27

19 393,58 406,03 352,66 71,78 84,23 30,86

20 392,21 403,64 349,65 48,01 59,44 5,45

21 390,83 402,67 34,921 65,13 76,97 23,51

22 388,54 401,12 364,75 23,54 36,12 -0,25

23 387,18 399,33 362,94 28,66 40,83 4,44

24 386,43 386,43 386,43 20,43 20,43 20,43

Tabela 4 – Cargas e pressões referentes à segunda solução hidráulica (Fonte: Software UFC6)
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Na figura 8, pode-se ver as duas soluções hidráulicas sobrepostas sobre o problema hidráulico. De 
acordo com esta figura, pode-se ver que, próximo à bomba a primeira solução alivia melhor as pressões 
máximas, enquanto que próximo ao reservatório ocorre o inverso. Também, pode-se ver que as envol-
tórias de mínimas têm valores bem próximos até aproximadamente o nó 16, então, a partir daí tem-se 
que a eficiência para a primeira solução foi melhor.

Através da figura 8, pode-se ver que ambas as soluções são eficientes para resolver o problema 
hidráulico. Isto é, em ambos os casos, tanto a envoltória de mínima se elevou, como a envoltória de 
máxima foi aliviada. 

Conclusões
Foram propostas duas soluções hidráulicas para o problema proposto: uma solução envolvendo a 

aplicação de ventosas automáticas de duplo efeito com abertura e fechamento instantâneos (ventosas 
teóricas) e outra envolvendo a aplicação de ventosas automáticas de duplo efeito com abertura e fecha-
mento não instantâneos (ventosas reais).

O intuito do trabalho consiste em mostrar a eficiência de se aplicar ventosas automáticas de duplo 

Figura 7 – Variação da carga no Nó 22 referente à segunda solução hidráulica (Fonte: Software UFC6)

Pressão mínima

Nó Problema hidráulico Primeira solução Segunda solução

16 - 31,94 mca 17,02 mca - 0,47 mca

18 - 39,31 mca 7,26 mca - 0,27 mca

22 - 45,61 mca - 0,21 mca - 0,25 mca

Pressão máxima

Nó Problema hidráulico Primeira solução Segunda solução

1 201,23 mca 188,37 mca 189,21 mca

3 197,85 mca 185,58 mca 189,53 mca

5 204,56 mca 190,29 mca 193,83 mca

Tabela 5 – Comparativo entre as soluções hidráulicas para pressões mínimas
e máximas (Fonte: Software UFC6)
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efeito com abertura e fechamento não instantâneos, como mecanismo de alívio do golpe de aríete.
Em trabalhos anteriores, foi mostrado que a aplicação das ventosas automáticas de duplo efeito com 

abertura e fechamento instantâneos como mecanismo de alívio para o golpe de aríete obtém resultados 
satisfatórios, o que implica que esse tipo de ventosa é bem eficiente para este propósito. Neste trabalho 
também foi confirmado este fato, através da primeira solução hidráulica.

Uma segunda solução hidráulica foi proposta, através da utilização de ventosas automáticas de duplo 
efeito com abertura e fechamento não instantâneos. Nesta solução, também mostrou resultados satis-
fatórios, o que implica que esse tipo de ventosa também é muito eficiente como mecanismo de alívio 
do golpe de aríete.

Foi feito um comparativo, tanto através de figura como tabela de valores, fornecidos pelo Software 
UFC6, no cálculo do transiente, que as duas soluções forneceram resultados satisfatórios.

Verificou-se também que houve uma pequena diferença de valores nas duas soluções. A principal ra-
zão para a ocorrência desta diferença deve-se ao fato de que a ventosa proposta na metodologia deste 
trabalho tem a sua área do orifício variando linearmente com o tempo.
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Resumo

Sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto não produzem uma boa qualidade de efluente e pós-
-tratamento é necessário. Sistemas aeróbios são usados, mas o lodo de excesso precisa ser estabilizado. 
Investigou-se a possibilidade de usar o reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) tanto para o 
pré-tratamento anaeróbio, como para a estabilização do lodo de pós-tratamento. O resultado da pes-
quisa indicou ser factível usar o reator UASB simultaneamente para as duas finalidades. Todavia, a mi-
neralização do lodo aeróbio não foi completa e a parte não digerível tendia a ser expulsa do reator UASB 
por ter uma sedimentabilidade muito inferior à do lodo anaeróbio. O lodo não digerido acumulava-se 
no sistema de tratamento até ser expulso no efluente. Por esta razão, sistemas anaeróbios-aeróbios na 
prática experimentam graves problemas operacionais. A solução do problema é a separação dos sólidos 
no efluente do reator UASB.

Palavras-chave: Tratamento de esgoto; Reator UASB; Pós-tratamento aeróbio; Estabilização do lodo aeróbio

Abstract
Anaerobic sewage treatment systems do not produce a good effluent quality and post-treatment is 
required. Aerobic systems can be used, but the excess sludge must be stabilized. We investigated the 
possibility of using the UASB both for the anaerobic pre-treatment and for stabilization of the post 
treatment sludge. The results of the investigation indicated that it was feasible to use the UASB simul-
taneously for the two purposes. However, the aerobic sludge mineralization was not complete and the 
indigestible part tended to be expelled from the UASB reactor because it had a much lower settleability 
than the anaerobic sludge. The undigested sludge accumulated in the treatment system until it was 
expelled in the effluent. For this reason aerobic-anaerobic systems in practice have serious operational 
problems. The solution of the problem is the separation of solids in the effluent of the UASB.

Key-words: Sewage Treatment, UASB reactor , Aerobic post treatment, Aerobic Sludges stabilization.

Estabilização de lodo de pós-tratamento aeróbio na unidade 
de pré-tratamento anaeróbio

Anaerobic-aerobic treatment systems: Stabilization of aerobic sludge 
from the post treatment unit in the anaerobic pre treatment unit
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Introdução
Sistemas de lodo ativado têm ampla aplicação no tratamento de esgoto, não somente porque 

removem o material orgânico eficientemente, mas também porque algumas configurações po-
dem reduzir ou mesmo eliminar os nutrientes. Em sua configuração mais comum, o sistema de 
lodo ativado compõe-se de quatro unidades, como mostra a Fig 1a: (1) reator(es) biológico(s) (2) 
decantador de lodo (3) adensador de lodo e (4) digestor de lodo. Um problema destes sistemas é 
seu alto custo. Não somente o custo de investimento é alto devido ao volume considerável das uni-
dades, mas o custo operacional também é elevado, devido ao consumo de energia para aeração e 
operações de estabilização de lodo nas unidades adensador-digestor. Uma possibilidade de reduzir 
o custo do sistema de lodo ativado é a aplicação de um pré-tratamento anaeróbio. Este pré-trata-
mento anaeróbio potencialmente traz várias vantagens importantes, como mostra a Fig 1b: (1) o 
volume das três unidades que compõem o sistema do tratamento anaeróbio-aeróbio pode ser bem 
menor que o sistema aeróbio (2) a demanda de energia elétrica para aeração diminui fortemente 
e, ao menos em princípio, pode ser gerado com a energia produzida a partir do biogás gerado e 
(3) em princípio, a estabilização de lodo aeróbio pode ser efetivada no próprio reator anaeróbio 
do pré-tratamento, dispensando ambos o adensador e o digestor de lodo. 

Entretanto, se o tratamento aeróbio é aplicado para remover, além do material orgânico residual, 
também o nitrogênio presente no afluente, a aplicação do pré-tratamento anaeróbio pode causar 
problemas. A experiência mostra que é baixa a concentração de nitrogênio que pode ser remo-
vida através dos processos de nitrificação e desnitrificação (Derks, 2007). Enquanto a nitrificação 
pode ser eficiente, a desnitrificação é prejudicada pela baixa concentração de material orgânico 
biodegradável no efluente anaeróbio. O material orgânico é necessário para a redução do nitrato, 
formado na nitrificação, para nitrogênio molecular. A concentração de material orgânico pode ser 
aumentada por duas providências como mostra a Fig 1b: (1) reduzir a eficiência do pré-tratamento 
através de uma diminuição do tempo de permanência no reator anaeróbio ou (2) bypassar parte 
do afluente bruto, desviando esta parte diretamente para o pós-tratamento aeróbio. Neste caso 
quanto menos material orgânico for removido, mais estará disponível para desnitrificação no pós-
-tratamento e maior poderá ser a remoção de nitrogênio.

Fig 1a: Sistema de lodo ativado convencional
com digestor de lodo

Fig 1b: Sistema de tratamento anaeróbio-aeróbio de esgoto
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Esta transferência de parte da carga orgânica reduz as vantagens potencialmente obtidas pelo 
pré-tratamento anaeróbio: o volume do sistema tenderá a aumentar, a demanda de energia para 
aeração certamente aumentará e a maior carga orgânica no pós-tratamento aeróbio leva à geração 
de mais lodo, que deve ser estabilizado no reator anaeróbio. Por sua vez, a maior carga de lodo 
aeróbio pode prejudicar o desempenho do pré-tratamento anaeróbio. 

Em vários sistemas de tratamento de esgoto no Brasil o pós-tratamento aeróbio é aplicado, embora 
inexplicável e erroneamente muitas vezes se use o ultrapassado e inferior filtro biológico, em vez do 
sistema de lodo ativado. Em geral, os sistemas anaeróbios-aeróbios com estabilização simultânea no 
reator UASB do lodo aeróbio de excesso experimentam severos problemas operacionais. 

No presente trabalho descreve-se uma investigação experimental em escala piloto, em que uma 
série de reatores anaeróbios do tipo UASB foi operada para o tratamento de esgoto, sendo que ao 
esgoto foram adicionadas cargas diferentes de lodo aeróbio. Observou-se a influência da adição 
de lodo ativo no afluente do reator UASB sobre seu desempenho e sobre a estabilização do lodo 
ativo. Procura-se estabelecer por que os sistemas anaeróbio-aeróbios causam tantos problemas. 

Materiais e métodos
A investigação experimental descrita neste trabalho foi realizada na área experimental da UFCG, 

localizada no bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Paraíba. O sistema experimental 
era composto de dois componentes, ambos alimentados com o mesmo esgoto: o tratamento ana-
eróbio foi realizado em quatro reatores UASB e um sistema de lodo ativado foi operado como 
unidade geradora de lodo aeróbio. A Fig. 2 ilustra a disposição das unidades dos sistemas.

O sistema aeróbio foi operado como uma lagoa aerada de mistura completa em regime de bateladas. O 
volume útil da lagoa era 4,8 m3 e diariamente dava-se descarga de 1600L de licor misto para um decanta-
dor de 2 m3, repondo o volume descarregado com esgoto bruto previamente armazenado. Dessa maneira 
mantinha-se uma idade de lodo igual ao tempo de permanência de 3 dias, o que se mostrou insuficiente para 
a nitrificação desenvolver-se. A razão de se operar com uma idade de lodo curta era que (1) a nitrificação 
não se desenvolvia, de modo que não havia nitrato que pudesse causar problemas de desnitrificação na parte 
anaeróbia do sistema e (2) a idade de lodo curta gera um lodo com alta fração ativa (massa bacteriana viva) 

Fig 2: Representação esquemática do sistema experimental utilizada na investigação.
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que na digestão anaeróbia sofre muito mais decomposição do que o lodo não ativo. 
Pode-se calcular a concentração de lodo total (volátil mais inorgânico), lodo volátil (material 

orgânico sedimentável) e lodo ativo no sistema de lodo ativado (massa bacteriana viva), usando a 
teoria de lodo ativado de Van Haandel e Marais, (1999):

Onde:
Xt = concentração de lodo total
Xv = concentração de lodo volátil
Xa = concentração de lodo ativo
Rs = idade de lodo (tempo de permanência dos sólidos)
Rh = tempo de permanência do líquido
fus = fração da DQO afluente que é não biodegradável e solúvel (geralmente em torno de 0,1)
fup= fração da DQO afluente que é não biodegradável e particulado (geralmente em torno de 0,06)
fcv = proporção entre DQO e sólidos voláteis = 1,5 mgDQO/mgSVS
f   = fração de lodo ativo que ao decair permanece como resíduo endógeno = 0,2
Y  = coeficiente de rendimento = 0,45 mgXa/mgDQO
fv  = fração volátil do lodo (geralmente entre 0,7 e 0,8 mgSVS/mgSTS)
bh = decaimento de bactérias heterotróficas (d-1)

As Eqs (2 e 3) permitem calcular a fração de lodo ativo no lodo como:

onde 
fav = fração de lodo ativo = proporção lodo ativo/Lodo volátil
bh = decaimento de bactérias heterotróficas (d-1)

A produção de lodo pode ser calculada como: 

Onde:
MEt,  MEv, MEa = produção diária de lodo total, volátil e ativo, respectivamente
Vr = volume do reator 

Com auxílio das equações (1 a 7) calcula-se que, no sistema gerador de lodo aeróbio para as condições espe-
cificadas e uma concentração esperada do esgoto de 700 mgDQO/L, pode-se esperar uma produção de lodo 
na faixa de 400 gSTS/d, com uma massa volátil de 325 gSVS/d e uma massa de lodo ativo de 220 mgXa/d. 
Van Haandel e Marais (1999) também demonstraram que na digestão anaeróbia de lodo, em um digestor 
convencional de lodo, o lodo ativo tem uma fração decomposta muito maior do que o lodo volátil não ativo. A 

Xt = [(1-fus-fup)(1+fbhRs)YRs/(1+bhRs)+fupRs/fcv](Sta/Rh)/fv     (1)

Xv = [(1-fus-fup)(1+fbhRs)YRs/(1+bhRs)+fupRs/fcv]Sta/Rh      (2)

Xa = [(1-fus-fup).Y.Rs/(1+bhRs)]Sta/Rh        (3)

MEt =VrXt/Rs           (5)

MEv = VrXv/Rs           (6)

MEa = VrXa/Rs           (7)

fav = Xa/Xv = [(1-fus-fup).Y.Rs/(1+bhRs)]/ [(1-fus-fup)(1+fbhRs)YRs/(1+bhRs)+fupRs/fcv]  (4)
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fração decomposta depende ainda da temperatura. As expressões por eles propostas são:

Onde:
Eda = fração decomposta do lodo ativo num digestor de lodo
Edn = fração decomposta de lodo volátil, mas não ativo, num digestor de lodo
t = temperatura em graus Celsius (25oC)

Tendo-se uma fração volátil fav de lodo ativo, pode-se calcular a fração dos sólidos que irá ser 
decomposta na digestão anaeróbia como a média ponderada da eficiência da digestão da fração 
ativa e da fração não ativa:

Onde
E = eficiência da digestão = fração dos sólidos convertidos em biogás na digestão de lodo aeróbio.

Fig 3a: Esboço dos digestores anaeróbios. Fig 3b: Foto dos reatores anaeróbios

Eda = 0,67t + 36 = 53 %                                                (8a)

Edn = 0,19t + 10 = 15 %                                               (8b)

E = favEde +(1-fav)Edn          (9)



Artigo Técnico

91Revista DAEjaneiro-abril 2014 nº194

Como no caso da investigação experimental 
se espera uma fração ativa de fav = 220/325 = 
0,68 antecipa-se pela média ponderada uma 
eficiência de digestão de aproximadamente 
40 % do lodo aeróbio, se o reator UASB fun-
ciona com a mesma eficiência que um digestor 
convencional de lodo.

A batelada descarregada escoava por gra-
vidade para o decantador de 2 m3 e, depois 
de 40 min. de decantação, o sobrenadante era 
descartado e o lodo sedimentado, transferido 
para um adensador não mecanizado, obtendo-
-se um volume final de 40L de lodo adensado. 
No dia subsequente, este lodo assim obtido era 
misturado em proporções diferentes com o es-
goto alimentado nos quatro reatores UASB em 
operação (vide Fig 2). 

Os quatro reatores UASB tinham uma altura 
de 4 m, um diâmetro de 0,2 m e um volume 
útil de 120L. O tradicional separador trifásico 
do reator foi substituído por dois separadores 
bifásicos como mostram as Figs 3a e b, porque 
estes têm uma eficiência de retenção de lodo 
bem superior e permitem a operação em um 
curto tempo de permanência, mantendo ainda 
assim uma alta eficiência. Todos os digestores 
tinham torneiras para amostragem a várias al-
turas, de modo que foi possível determinar o 
perfil da concentração de lodo em função da 
altura e calcular a massa de lodo retida. 

O primeiro reator UASB, denominado R1, era 
operado sem adição de lodo aeróbio a um tempo de permanência de 4 h e temperatura ambiental (± 25 
oC), aplicando-se uma vazão de 480 L/d de esgoto com uma concentração esperada de 700 mgDQO/L, 
ou seja, 336 gDQO/d ou, ainda, uma carga volumétrica específica de 336/120 = 2,8 gDQO/L/d. Pes-
quisa anterior já tinha mostrado que nestas condições o reator tinha um bom desempenho com uma 
eficiência de remoção de material orgânico em torno de 75 a 80 %. 

Os outros reatores eram operados a mesma vazão de 480 l/d, mas com adições de DQO na forma 
de lodo aeróbio na faixa de 20 % (R2), 40 % (R3) e 60 % (R4) da carga orgânica advinda do esgoto. 
Sabendo que 1g de lodo volátil tem uma DQO de 1,5g, aproximadamente, e que a concentração de 
lodo volátil era em torno de 320/40 = 8 gSVS/L, aplicou-se no reator R2 5,6 L/d de lodo adensado 
com 5,6*8 = 45 gSVS/d ou, ainda, 1,5*45 = 67 DQO/d, equivalente a 20 % de 336 gDQO/d pre-
sente no esgoto introduzido em R2. Pelo mesmo critério, aplicou-se 11,2L/d de lodo adensado em 
R3 para aumentar a carga em 40%, e 16,8L/d no reator R4 para aumentar a carga em 60%.

O efluente dos reatores R1 a R4 de 480L/d era descarregado em tanques de 500L, de modo que 
foi possível obter amostras diárias do efluente bruto mediante mistura do conteúdo destes tan-
ques. Amostras do efluente decantado foram obtidas mediante a sedimentação do efluente bruto 
num cone Imhoff durante 1h.

No início da operação, os reatores foram inoculados com lodo anaeróbio de uma unidade UASB 
de 5 m3 tratando esgoto.  O inóculo foi maior do que a capacidade de retenção de lodo dos reato-
res e como consequência, na primeira semana de operação, quando ainda não se adicionava lodo 
aeróbio, houve descarga de lodo junto com o efluente até que o excesso fosse expulso. Depois de 
descarregar o inóculo excessivo, os reatores eram operados sem descarga intencional de lodo. Sob 

Fig 4: Efeito da idade de lodo sobre a composição e a 
digestibilidade de lodo ativado em digestores convencionais.
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estas condições, a massa de lodo no reator mantém-se essencialmente constante e, portanto, a taxa 
de produção de lodo é igual à taxa de descarga de sólidos junto com o efluente, e pode assim ser 
determinada. Por outro lado, foi possível determinar o perfil da concentração em função da altura 
e assim calcular a massa de lodo presente nos reatores. De posse da taxa diária de descarga de 
lodo e da massa de lodo calcula-se a idade de lodo operacional como:

Onde:
Rs = idade de lodo ou tempo de permanência dos sólidos no reator (d)
MXt = massa de lodo no reator (gSTS)
MEt = descarga diária de lodo (gSTS/d)

Resultados experimentais
Depois da inoculação com operação durante 1 semana para expulsar o inóculo em excesso, 

seguiu-se um período operacional de 27 semanas, durante o qual se observou a qualidade do 
efluente e as características de lodo nos quatro reatores recebendo diferentes quantidades de 
lodo aeróbio, além do esgoto bruto. As caraterísticas médias do esgoto estão na Tabela 1, onde 
se mostra ainda o valor do pH, da alcalinidade total e da concentração dos ácidos graxa voláteis. 
Estes valores foram determinados também no efluente dos reatores, porque no início da pesquisa 
cogitava-se a possibilidade de que, por desequilíbrio entre a fermentação ácida e fermentação 
metanogênica do material orgânico no lodo aeróbio, poderia ocorrer azedamento dos reatores R2 
a R4. Porém, em nenhum momento houve algum sinal de aumento dos AGV ou diminuição do pH 
nos reatores: a digestão anaeróbia procedia sem nenhum problema desta natureza. 

Quanto à produção de lodo aeróbio, a média da concentração de lodo total era de Xt = 10,2g/L 
nos 40 L/d de lodo adensado que se produzia diariamente após o adensamento, com uma fração 
volátil média de 0,79 (portanto Xv = 8,1gSVS/L). Estes valores são compatíveis com aqueles calcu-
lados com auxílio da teoria de lodo ativado para a concentração de DQO de 689 mg/L. Estes va-
lores médios podem ser usados para calcular a carga média de sólidos totais suspensos (gSTS/d), 
de sólidos voláteis (gSVS/d) e a carga orgânica (gDQO/d) aplicadas nos reatores R1 a R4 na forma 
de lodo aeróbio. A Tabela 2 mostra os valores das cargas aplicadas de lodo aeróbio, além da vazão 
nos reatores R1 a R4. Na mesma Tabela 2 observa-se ainda as cargas que foram aplicadas na forma 
de esgoto e as cargas totais. Pode-se observar que a adição de lodo aeróbio aos reatores R1 a R4 
tem uma influência bastante acentuada, especialmente sobre a carga de sólidos e da DQO. 

Para analisar até que ponto é factível digerir a carga de lodo nos reatores, é preciso determinar a 
qualidade do efluente e também as características de lodo dos reatores, tanto aquele que sai como 
o que fica nos reatores. Na Tabela 3 observa-se a média da concentração da DQO do efluente dos 
reatores R1 a R4. Tanto a DQO do efluente bruto como do efluente decantado estão apresentadas. A 
partir dos dados experimentais na Tabela 3, pode-se calcular a descarga no efluente das diferentes 
formas da DQO presente no efluente, como mostra a Tabela 4. Os dados de Tabela 4 são obtidos 
como se segue: 

(1) Linha 1: A DQO total descarregada diariamente no efluente é o produto da DQO do efluente 
bruto e a vazão é de 480 L/d.

(2) Linha 2: A DQO do efluente decantado é o produto da DQO decantada e a vazão total. Pode-
-se notar que seu valor aumenta de R1 a R4 com a carga aplicada de lodo aeróbio, mas o aumento 
é muito pequeno e não significativo, levando-se em conta a grande variabilidade dos resultados 
experimentais (coeficiente de variação na faixa de 30 %)

(3) Linha 3: A DQO sedimentável é a diferença entre a DQO total e a DQO decantada. Seu valor 
depende acentuadamente da carga aplicada de lodo aeróbio. 

Rs = MXt/MEt           (10)
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Sól suspens (mg/L) SSV/SST DQO pH Alcal total AGV

SST SSV SSF (%) mgO2/L - (mgCaCO3/L) (mgHac/L)

Média 326 252 74 77 689 7,57 413 183

   Máximo 462 372 116 85 841 7,77 462 227

Mínimo 206 154 52 68 415 7,40 312 107

Desv.padr. 62 50 21 4,6 105 33 36

CV 0,19 0,20 0,28 0,06 0,15 0,08 0,20

Tabela 1: Valores médios e dados estatísticos das principais características do esgoto alimentado nos reatores durante a 
investigação experimental.

Parâmetro Lodo aeróbio Esgoto Total

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

Q (l/d) 0 5,6 11,2 16,8 480 474 468 463 480 480 480 480

gSTS/d 0 57 114 171 156 154 153 151 156 212 267 322

gSVS/d 0 43,4 86,8 130 121 119 118 117 121 163 205 247

gDQO/d 0 65 130 195 181 179 177 175 181 244 307 370

Tabela 2: Vazão, carga de sólidos totais e voláteis e DQO no afluente dos reatores UASB R1 a R4 devido ao lodo aeróbio, ao 
esgoto e ainda à soma destes.

R1 R2 R3 R4

DQO bruta 
(mg/L)

DQO 
decantada 

(mg/L)

DQO bruta 
(mg/L)

DQO 
decantada 

(mg/L)

DQO bruta 
(mg/L)

DQO 
decantada 

(mg/L)

DQO bruta 
(mg/L)

DQO 
decantada 

(mg/L)

Média 255 148 353 160 471 171 480 181

Máximo 340 261 523 259 915 269 1172 276

Mínimo 155 94 217 105 195 105 145 103

Desv.padr. 57 50 95 44 201 51 229 54

CV 0,22 0,34 0,27 0,28 0,43 0,30 0,48 0,30

Tabela 3: Concentração da DQO bruta e decantada no efluente dos reatores UASB

No Parâmetro Unidade R1 R2 R3 R4

1 DQO total gDQO/d 122,4 169,4 226,1 278,4

2 DQO decantado gDQO/d 71,04 76,8 82,1 86,9

3 DQO sedimentável gDQO/d 51,4 92,6 144,0 191,5

4 DQO de lodo anaeróbio gDQO/d 51,4 51,4 51,4 51,4

5 DQO particulado não lodo anaeróbio gDQO/d - 41,3 92,6 140,3

Tabela 4: Descargas diárias de diferentes formas de material orgânico no efluente dos reatores anaeróbios.



Artigo Técnico

94 Revista DAE nº194 janeiro-abril 2014

No Parâmetro Unidade R1 R2 R3 R4

1 Concentração média sólidos totais gSTS/L 25,4 25,2 23,3 22,8

2 Concentração de sólidos volatéis gSVS/L 14,2 15,4 14,2 14,2

3 Idade de lodo (base Xt) d 56 30 21 17

4 Idade de lodo (base Xv) d 42 28 18 15

Tabela 8. Massa e concentração de lodo total e volátil nos reatores UASB e idade de lodo. 

No Parâmetro Unidade R1 R2 R3 R4

1 Descarga de sólidos totais gSTS/d 54,7 99,8 133,4 162,7

2 Descarga de sólidos voláteis gSVS/d 41,0 66,7 94,7 115,5

3 Razão volátil/total - 0,75 0,72 0,71 0,71

4 Descarga de sól. vol. (base DQO) gSVS/d 34,2 61,7 96,0 127,3

5 Média da descarga de sól. vol. gSVS/d 37,6 64,2 95,4 121,4

6 Descarga de sólidos não anaeróbio gSVS/d 26,6 57,8 83,8

7 Carga aplicada de lodo aerobio gSVS/d 45,1 890,2 135,4

8 Carga digerida de lodo aeróbio gSVS/d 18,5 32,5 51,6

9 Fração digerida de lodo aeróbio. - 0,41 0,36 0,38

Tabela 6: Massa de lodo expulso (sólidos totais, sólidos voláteis, sólidos calculados a partir da DQO). Massa de sólidos aplicados 
e digeridos e fração digerida do lodo aeróbio.

Tabela 5 – Concentração de sólidos sedimentáveis e sólidos voláteis SST e a razão SSV/SST no efluente dos reatores UASB.

R1 R2 R3 R4

SST (mg/L) SSV/SST (%) SST (mg/L) SSV/SST (%) SST (mg/L) SSV/SST (%) SST (mg/L) SSV/SST (%)

Média 114 75 208 72 278 71 339 71

Máximo 200 86 410 94 494 86 784 96

Mínimo 44 66 48 61 65 63 55 37

Desv.padr. 49 6 91 9 124 6 164 11

CV 0,43 0,08 0,44 0,12 0,45 0,09 0,49 0,16

Tabela 7– Massa de lodo acumulada e fração de sólidos voláteis/sólidos totais nos reatores UASB.

R1 R2 R3 R4

ST (g) SV/ST(%) ST (g) SV/ST(%) ST (g) SV/ST(%) ST (g) SV/ST(%)

Média 3047 56 3023 61 2801 61 2739 62

Máximo 3474 59 3349 64 3156 64 3190 66

Mínimo 2669 51 2568 56 2468 56 2415 59

Desv.padr. 215 2 181 2 174 2 228 2

CV 0,07 0,04 0,06 0,03 0,06 0,03 0,08 0,03
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(4) Linha 4: A partir da concentração da DQO bruta e da DQO decantada do efluente no reator R1, 
conclui-se que uma DQO de (255 – 148) = 107 mg/L ou 51,3 gDQO/d saem de R1 na forma de lodo 
anaeróbio. Isto representa uma fração de 28 % da DQO do afluente (no esgoto). Como a eficiência de 
remoção de material orgânico do esgoto nos outros reatores é somente marginalmente menor, justifica-
-se a afirmação que nestes a digestão anaeróbia de material orgânico do esgoto desenvolve-se essen-
cialmente com a mesma eficiência. Portanto, pode-se esperar que nestes a produção de lodo anaeróbio 
a partir de esgoto também seja aproximadamente igual a de R1, isto é, 51,4 gDQO/d

(5) A diferença entre a DQO sedimentável e a DQO atribuível ao lodo anaeróbio no efluente na 
linha 5, em princípio, deve ser atribuída a sólidos não digeridos, resultado da adição de lodo aeró-
bio aos reatores. De fato, em boa aproximação esta DQO é linear com a massa de DQO adicionada 
na forma de lodo aeróbio. 

A Tabela 5 apresenta a concentração de sólidos totais e a razão SVS/STS no efluente bruto dos 
4 reatores. A partir destes dados, pode-se calcular a massa de sólidos totais e sólidos voláteis ex-
pulsos dos reatores R1 a R4, como mostra a Tabela 6. Os dados de Tabela 6 foram calculados da 
seguinte maneira: 

(1) Linha 1: A massa de lodo total sedimentável descarregado é o produto da concentração de 
sólidos sedimentáveis nos efluentes dos reatores R1 a R4

(2) Linha 2: semelhantemente, calcula-se a massa de sólidos sedimentáveis voláteis descarrega-
dos como o produto da concentração de sólidos sedimentáveis voláteis e a vazão

(3) Linha 3: A fração volátil e a razão entre linha 1 e linha 2.
(4) Linha 4: A descarga de sólidos voláteis também pode ser estimada com auxílio da DQO dos 

sólidos não digeridos do lodo aeróbio adicionado aos reatores (linha 5 da Tabela 4), usando o fator 
de conversão de 1,5 mgDQO/mgSVS

(5) Linha 5: A melhor estimativa da descarga de sólidos voláteis é a média da descarga na base 
da concentração de sólidos sedimentáveis (linha 2) e na base da DQO (linha 4) 

(6) Linha 6: No reator R1 não houve adição de lodo aeróbio, de modo que os sólidos sedimentá-
veis no efluente podem ser igualados à descarga e, portanto, à produção lodo anaeróbio. Nos rea-
tores R2 a R4 a descarga de sólidos não atribuíveis a lodo anaeróbio é a diferença entre a descarga 
de sólidos voláteis nestes reatores e a descarga atribuível a lodo anaeróbio, que em princípio é 
igual a de R1

(7) Linha 7: Sabendo-se que a concentração média de sólidos voláteis no lodo aeróbio era de 
8,1 g/L e os volumes diários adicionados de lodo aeróbio a R2, R3 e R4 eram 5,6, 11,2 e 16,8 l/d, 
calcula-se a massa de lodo volátil adicionada diariamente a cada um dos três reatores

(8) Linha 8: Estima-se a carga digerida de lodo aeróbio como a diferença entre a massa aplicada 
de sólidos voláteis (linha 7) e a descarga diária de sólidos não atribuíveis a lodo anaeróbio (linha 6)

(9) Finalmente calcula-se a eficiência da digestão anaeróbia do lodo aeróbio adicionado aos 
reatores como a razão entre a massa digerida e a massa aplicada. Esta eficiência, com valores de 
0,41, 0,36 e 0,38 para os reatores R2, R3 e R4, é muito parecida ao valor calculado teoricamente 
acima, que é de 0,40. 

Pela interpretação dos dados experimentais conclui-se que a digestão anaeróbia do lodo anaeró-
bio nos reatores UASB de fato ocorreu, e que a eficiência da digestão é praticamente igual ao valor 
teórico calculado de um digestor de lodo aeróbio convencional, operando à mesma temperatura 
que os reatores UASB (± 25 oC). Todavia, a digestão anaeróbia de lodo aeróbio nos reatores UASB 
tem uma profunda repercussão sobre a qualidade do efluente, notadamente sobre a concentração 
de sólidos sedimentáveis, que aumenta muito quando a carga de lodo aeróbio aumenta. 

A digestão de lodo aeróbio no reator UASB também tem uma repercussão importante sobre a 
massa de lodo e suas propriedades no próprio reator UASB. A Tabela 7 mostra a média da massa 
e da fração volátil nos quatro reatores durante as 27 semanas de operação, bem como os valores 
máximos e mínimos, desvio padrão e o coeficiente de correlação nos reatores R1 a R4. A massa de 
lodo foi determinada experimentalmente a partir dos perfis semanais de lodo, retirando amostras 
a várias alturas. Estas amostras eram usadas para a determinação da concentração de sólidos to-
tais e voláteis nos diferentes pontos de amostragem nos 4 reatores. A partir destes dados básicos 
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calculou-se na Tabela 8 a concentração média de lodo e a idade de lodo nos reatores UASB. A con-
centração média de lodo é a razão entre a massa de lodo e o volume do reator. A massa de lodo, 
bem como a concentração do lodo total e volátil, tende a diminuir marginalmente nos reatores na 
medida em que a carga de lodo aeróbio aumenta, mas o efeito é pequeno.

A idade de lodo calcula-se como a massa de lodo no reator e a descarga diária de lodo. Pode-se 
calcular tanto a idade de lodo (ou o tempo de permanência dos sólidos) na base do lodo total ou 
na base de sólidos voláteis. Na Tabela 8 pode-se observar que a carga aplicada de lodo aeróbio 
tinha um efeito grande sobre a idade de lodo: quanto maior a carga de sólidos, menor a idade de 
lodo. A idade de lodo na base de sólidos totais é maior do que a idade de lodo calculada na base 
de sólidos voláteis para todos os reatores. Isto indica que em todos os reatores há uma retenção 
seletiva de sólidos inorgânicos, possivelmente devido a uma maior densidade do material inorgâ-
nico. Para interpretar os dados, a idade de lodo na base da massa de lodo volátil é o parâmetro 
mais importante, uma vez que a massa bacteriana é volátil: os sólidos inorgânicos são somente 
“peso morto”. 

Um aspecto que chama a atenção é que a composição de lodo dentro dos reatores difere bastante 
da composição do lodo expulso. Isto se nota particularmente no reator R1 (que não recebia lodo 
aeróbio) onde a fração volátil média no reator UASB é de 56%, mas esta fração é 75 % nos sólidos 
sedimentáveis no efluente. Aqui também se conclui que o material orgânico está sendo expulso 
mais rapidamente do que os sólidos em suspensão inorgânicos 

Em termos absolutos, a idade de lodo no reator R1 de 42 dias aproximadamente é suficiente 
para o tratamento anaeróbio eficiente à temperatura da pesquisa. Van Haandel e Nogueira (2013) 
mostraram que a idade de lodo influi marcadamente na proporção entre as três frações básicas na 
qual se divide no reator UASB o material orgânico do afluente: fração no efluente, fração no lodo 
e fração digerida. As seguintes relações empíricas foram obtidas com o mesmo esgoto e a mesma 
temperatura usados nesta investigação (25 oC):

onde:
mSe = fração da DQO afluente, encontrada no efluente decantado
mSx = fração da DQO afluente, descarregado como sólidos sedimentável (lodo volátil)(0.0)
mSd = fração digerida da DQO
Rs = Idade de lodo

mSe = 0,14 + 0,25 exp[-0,04(Rs-6) ]       (11)

mSx = 0,12 + 0,20 exp[-0,04(Rs-6)]        (12)

mSd = 1 – mSe - mSx = 0,74 – 0,45Exp[-0,04(Rs-6)]     (13)

Parâmetro Fração da DQO no efluente decantado
Dados experimentais

Fração da DQO no efluente decantado
Calculada a partir da Eq (10).

Reator R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

Rs 42 28 18 15 42 28 18 15

mSe 21 23 25 26 0,20 0,24 0,29 0,31

Tabela 9: Fração experimental e fração teórica da DQO decantada no efluente nos reatores R1 a R4 
usando-se a idade de lodo calculada na base taxa de expulsão dos sólidos voláteis.
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Na Tabela 9 pode-se ver as frações da DQO no efluente observadas na investigação experimental 
(DQO decantada) e calculadas a partir da equação 10, usando-se a idade de lodo na base do lodo volátil. 
Há uma boa correlação entre a teoria e os resultados experimentais, especialmente nos reatores R1 e 
R2 que foram operados sem e com pouco lodo aeróbio adicionado respectivamente. A maior fração da 
DQO no efluente nos reatores R3 e R4 indica que há uma tendência de se formar DQO solúvel e não bio-
degradável na digestão anaeróbia de lodo aeróbio nos reatores UASB. O mesmo fenômeno observa-se 
em digestores convencionais de lodo aeróbio, onde o lodo alimentado no reator tem uma DQO solúvel 
muito baixa (geralmente menos que 100 mg/L, no caso de tratamento de esgoto), mas no lodo digerido 
a DQO solúvel geralmente é mais que 1000 mg/L. Portanto, de alguma maneira deve-se esperar que a 
estabilização anaeróbia de lodo aeróbio no reator UASB seja acompanhada por um aumento da DQO 
solúvel e pouco biodegradável.

A presença de torneiras ao longo da altura dos reatores R1 a R4 possibilitou que se estabelecesse o 
perfil da concentração de lodo em função da altura no reator. A Fig. 5 mostra o perfil típico da concen-
tração em função da altura, observando-se o seguinte comportamento: 

(1) No fundo dos reatores, a concentração de sólidos em suspensão era muito elevada com uma con-
centração na faixa de 60 a 70 gSTS/L 

(2) Subindo nos reatores, a concentração diminuía rapidamente para um valor de aproximadamente 
25 a 30 g/L a uma altura de 0,7 m aproximadamente 

(3) Subindo mais a concentração, diminuía-se muito gradualmente para um valor de cerca de 20 
gSTS/L numa altura de 3 m, já perto da parte inclinada do separador sólido - líquido

(4) Depois deste faixa de concentração quase constante seu valor diminuía precipitadamente para 
um valor de menos que 10 g/L, numa altura de 
3,2 m no início da parte inclinada do separador 
de fases 

(5) No separador de fases, a concentração dimi-
nuía para um valor de cerca de 0,1 a 0,3 gSTS/L 
no efluente dos reatores R1 a R4, dependendo da 
concentração de lodo aeróbio alimentado e da 
fração não biodegradável deste lodo descarre-
gado pelo reator.

Caracterização dos lodos nos reatores e 
deles expulsos

Semanalmente foram realizados testes para 
determinar algumas propriedades físicas e bio-
lógicas dos lodos. Os testes foram feitos com 
amostras de lodo sedimentado dos efluentes 
dos reatores R1 a R4, bem como do conteúdo 
dos reatores propriamente ditos. Para carac-
terizar os lodos, os testes realizados foram a 
atividade metanogênica específica, AME, a 
estabilidade de lodo (perda de massa com o 
tempo) e a sedimentabilidade. Os resultados 
dos testes estão na Tabela 10. 

A atividade metanogênica é um teste que se 
destina a determinar qual a capacidade má-
xima de produção de metano a partir de um 
substrato ideal. Os testes de atividade foram 
realizados de acordo com os procedimen-
tos sugeridos por Chernicharo et al (1997), 
usando-se acetato de sódio como fonte de ma-
terial orgânico a ser digerido. Os testes foram 

Fig 5: Perfil típico da concentração de lodo nos reatores R1 a 
R4 durante a investigação experimental.
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realizados à temperatura ambiente, isto é, a mesma temperatura que existia nos reatores: 25 oC. 
Os resultados indicam que (1) a AME das amostras de lodo dos reatores UASB certamente não foi 
afetada negativamente pela adição de lodo aeróbio aos reatores UASB: a AME tende a aumentar 
com uma maior adição de lodo aeróbio aos reatores, e (2) a AME das amostras de lodo expulso 
tende a ser menor do que os lodos do conteúdo dos reatores. É interessante observar que na 
análise da idade de lodo dos sistemas (Tabela 8) chegou-se à conclusão de que os reatores ex-
pulsavam seletivamente o lodo volátil. Os resultados da AME indicam que a AME dos lodos nos 
reatores é maior do que a dos lodos expulsos, o que leva à conclusão de que o lodo metanogênico 
é seletivamente retido no reator. Conclui-se que a fração não digerível do lodo aeróbio é expulsa 
preferencialmente, por ser volátil e não metanogênico.

A partir da AME e da massa de lodo volátil, pode-se calcular a capacidade de tratamento ou 
de digestão de material orgânico nos reatores, como foi feito na Tabela 11: a capacidade de tra-
tamento do reator é o produto da AME e a massa de lodo volátil no reator. Esta capacidade de 
tratamento pode ser comparada com a carga aplicada de material orgânico no esgoto, no lodo ae-
róbio adicionado e total. Os dados indicam que o potencial de tratamento tende a superar a carga 
orgânica aplicada, mas a diferença é pequena. Isto significa que a carga aplicada é alta para a 
capacidade de tratamento disponível, se bem que é verdade que nem toda carga orgânica aplicada 
pode ser digerida: sabe-se que somente uns 40% do lodo aeróbio é efetivamente digerível. É im-
portante observar que o potencial de tratamento não é uma indicação que a digestão anaeróbia de 

Teste Amostra R1 R2 R3 R4

Atividade metanogênica Sedimento do efluente 0,08 0,18 0,10 0,09

(mgDQO/mgXv/d) Lodo do reator 0,14 0,17 0,18 0,19

Estabilidade  (%) Sedimento efl. bruto 11 13 15 16

Lodo do reator 16 17 19 19

Sedimentabilidade Sedimento efl. bruto 0,25 0,24 0,28 0,21

Compressibilidade: k (l/g) Lodo do reator 0,04 0,04 0,05 0,04

Sedimentabilidade Sedimento efl. bruto 7,3 6,1 8,4 7,0

Veloci não/estorvada vo 
(m/h) Lodo do reator 6,5 6,5 8,4 5,2

Tabela 10: Resultados dos testes da atividade metanogênica (AME), da estabilidade do lodo e da 
sedimentabilidade de lodo  nos reatores R1 a R4

Teste R1 R2 R3 R4

AME de lodo nos reatores (gDQO/gSVS/d) 0,14 0,17 0,18 0,19

Massa de lodo volátil no reator (gSVS) 1706 1844 1709 1698

Potencial de digestão do lodo nos reatores (gDQO/d) 239 313 308 323

Carga aplicada de esgoto  (gDQO/d) 181 179 177 175

Carga aplicada de lodo aeróbio (gDQO/d) 0 65 130 195

Carga total aplicada (gDQO/d) 181 244 307 370

Tabela 11: Comparação da capacidade de digestão com as cargas orgânicas aplicadas nos reatores UASB
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fato vá ocorrer: tanto o material orgânico do 
esgoto como do lodo aeróbio precisa passar 
por processos de hidrólise e acidificação an-
tes que possa ser metanizado. Van Haandel e 
Lettinga (1994) mostraram que estes proces-
sos em geral são mais lentos que a metanogê-
nese. Isto se confirmou também na presente 
pesquisa: sempre a concentração de ácidos 
voláteis no efluente dos reatores R1 a R4 era 
inferior aos valores no esgoto alimentado nos 
reatores. Portanto a conversão do substrato da 
metanogênese sempre foi eficiente em todos 
os reatores.  De toda forma, os resultados ex-
perimentais claramente indicam que grande 
parte do material biodegradável do lodo aeró-
bio alimentado efetivamente foi transformada 
em metano.  

Pode-se comparar os resultados experimentais 
da AME com dados de reatores UASB tratando 
esgoto ou tratando esgoto+ lodo aeróbio. Silva et 
al (2005) e Pontes e Chernicharo (2005) investi-
garam a AME de reatores UASB tratando esgoto e 
lodo aeróbio de sistemas aeróbios com lodo fixo 
(biofiltros submersos e filtro biológico, respecti-
vamente) e relataram valores de 0,12 e 0,10 mg-
DQO/mgSVS/d, respectivamente. Leitão (2004) 
e Van Haandel e Lettinga (1994), usando dados 
próprios e publicados de AME de reatores UASB tratando esgoto relataram valores de 0,18 e 0,08 a 
0,30 mgDQO/mgSVS/d, respectivamente. Portanto os resultados desta investigação experimental estão 
na mesma faixa de valores obtidos por outros autores 

No teste da estabilidade encuba-se amostras de lodos à temperatura ambiente e se determina 
experimentalmente quanto material orgânico da amostra é convertido em metano quando a amos-
tra é deixada em repouso durante 1 mês (28 dias). Este teste geralmente é feito pela determinação 
da produção de metano no período. A realização do teste é parecida com a da AME, só que não se 
adiciona o substrato facilmente biodegradável. Em vez disso, o lodo presente na amostra degrada 
o próprio material biodegradável (Van Haandel e Lettinga, 1994; EPA 1992). A Tabela 8 mostra a 
estabilidade nos testes com lodo expulso do reator e lodo do próprio reator. Os resultados indicam 
(1) os lodos tendem a ser menos estáveis na medida em se adiciona mais lodo aeróbio, ainda que 
a diferença entre os lodos seja pequena, e (2) os lodos expulsos são mais estáveis que os lodos 
dentro dos reatores. Pelo critério da EPA (1992), tem-se que lodo é considerado estável quando 
a perda de sólidos voláteis é menos de 17%. Sob este critério, os lodos expulsos podem ser consi-
derados estáveis, isto é, podem ser processados para desidratação sem tratamento complementar. 
Os lodos nos reatores têm uma fração de material biodegradável marginalmente acima dos 17 %.

O teste de sedimentabilidade de lodo é descrita por Van Haandel e Marais (1999). Nos testes 
realizados se investigou se a sedimentação do lodo nos reatores R1 a R4 podia ser descrita com a 
equação de Vesilind (1968), que relaciona a velocidade de sedimentação à concentração de lodo 
da seguinte maneira:

Fig 6: Diagrama semi logarítmico da velocidade de 
sedimentação em função da concentração para o lodo de R1

v=voexp(-kXt)          (14)
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onde: 
v=velocidade de sedimentação do lodo
Xt = concentração de lodo
k = constante de Veslind refletindo a compressibilidade
vo = constante de Vesilind refletindo a velocidade não estorvada (velocidade para a concentração de lodo extrapolada para Xt = 0.

Para verificar a validade da equação de Vesilind, determinou-se a velocidade de sedimentação 
para diferentes concentrações de lodo e se plotou os pontos assim obtidos num diagrama semi 
logarítmico:

Em todos os testes, sempre a relação entre a velocidade de sedimentação e a concentração dos 
lodos dos reatores R1 e R4 em boa aproximação obedeceram a equação de Vesilind, e os valores ob-
tidos experimentalmente estão na Tabela 10. Entretanto, a sedimentabilidade dos lodos expulsos 
dos reatores era muito inferior àquela do lodo dentro dos reatores. A Fig. 6 mostra bem o compor-
tamento diferente dos sólidos expulsos e dos sólidos no reator. Claramente durante a investigação 
houve uma expulsão seletiva de lodo menos sedimentável. 

É interessante comparar a velocidade de sedimentação à velocidade ascendente nos reatores. 
Como estes reatores tinham altura de 4 m e um tempo de permanência de 4 h, a velocidade as-
cendente do líquido era 1 m/h. Tomando-se como exemplo o reator R1, calcula-se que a maior 
concentração de lodo que pode ser retido pelo mecanismo de sedimentação é dada por:

Para as características de lodo expulso (k = 0,25L/g e vo = 7,3 m/h) calcula-se uma concentração 
máxima de 8 g/L. Todavia, na Fig. 5 pode-se observar que para alturas de menos de 3 m (isto é, 
em quase toda a zona de digestão) na realidade a concentração de lodo era muito maior do que 
concentração máxima para o lodo expulso, o que significa que ali era impossível a permanência de 
lodo com as constantes k = 0,25L/g e vo = 7,3 m/h. Portanto a partir dos dados da sedimentabili-
dade é previsível que este lodo será expulso.

Em contraste com as constantes de sedimentabilidade do lodo dentro do reator R1 (k = 0,04L/g 
e vo = 6,5 m/h) a concentração máxima que pode ser retida é 38 gSTS/L, maior do que a concen-
tração na maior parte do reator. Somente na parte mais baixa do reator a concentração de lodo é 
maior do que o valor de 38 gSTS/L. Possivelmente, nesta pequena secção a sedimentabilidade do 
lodo fosse superior devido a partículas pesadas ali introduzidas.

Observações finais
Para se ter uma ideia da proporção da massa de DQO no esgoto e no lodo aeróbio de excesso 

de um sistema anaeróbio-aeróbio, imagina-se que no pré-tratamento anaeróbio haja uma efici-
ência de remoção de material orgânico de 50%, e que no sistema complementar haja remoção 
dos outros 50 %, transformando metade (25%) em lodo volátil. Nesta situação, a carga orgânica 
no esgoto (100%) seria, portanto quatro vezes maior do que a carga orgânica do lodo aeróbio. 
Na prática, uma eficiência de somente 50 % na remoção de material orgânico num reator UASB 
tratando esgoto deve ser considerada um resultado sofrível; normalmente a eficiência será maior 
do que 50% e, portanto, a DQO no lodo de excesso será menos que 25%. Na pesquisa adotou-se 
contribuições maiores da DQO do lodo a ser estabilizado para avaliar se existia um máximo na 

Ln(v) = Ln(vo) – kXt          (15)

v = 1 m/h = voexp(-kXt)        (16)
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fração da DQO aportada na forma de lodo aeróbio de excesso.
Os resultados apresentados nas seções anteriores mostraram que é factível usar o reator UASB 

no tratamento de esgoto não somente para o pré-tratamento de esgoto bruto, mas simultanea-
mente também para a estabilização de lodo aeróbio de excesso de um eventual sistema aeróbio 
de pós-tratamento do efluente digerido. Esta viabilidade continua existindo se a fração adicionada 
de DQO na forma de lodo (máximo pesquisado de 60%) excede o valor que pode ser considerado 
máximo na prática de sistemas anaeróbios-aeróbios (25%). Todavia, isto não significa que se pode 
substituir diretamente a configuração do sistema de lodo ativado convencional, como na Fig. 1a 
por um sistema anaeróbio-aeróbio da Fig. 1b. O problema é que na estabilização anaeróbia de 
lodo aeróbio de excesso a digestão anaeróbia converte em metano somente uma parte dos sólidos 
(em torno de 40 % nas condições da investigação); a maior parte do lodo aeróbio permanece após 
a estabilização como sólidos não biodegradáveis. Como estes sólidos têm uma sedimentabilidade 
relativamente fraca, serão expulsos do reator UASB junto com o esgoto pré tratado. Portanto, não 
permanecem no reator UASB para ser descartados como lodo de excesso do reator UASB, como 
se supunha tacitamente na Fig. 1b. Se não houver uma unidade de separação de fases entre o 
pré-tratamento anaeróbio e o tratamento complementar aeróbio, os sólidos expulsos do reator 
UASB serão introduzidos no sistema aeróbio. Todavia, como se compõe, em grande parte, de ma-
terial não biodegradável, não pode ser removido no sistema aeróbio e acabará sendo descartado, 
de novo, como lodo de excesso para o reator anaeróbio. Assim se cria o problema que a fração não 
digerível do lodo aeróbio não é descartada do sistema e, por esta razão, acumula-se em ambos os 
reatores anaeróbio e aeróbio, até o ponto em que há descarga de sólidos pela única saída disponí-
vel no sistema: junto com o efluente final. Naturalmente, a presença dos sólidos no efluente final 
prejudicará a qualidade e, por isso, é indesejável. 

É importante notar que a descarga de lodo anaeróbio do reator UASB não oferece uma solução: 
o lodo aeróbio não digerido no reator UASB tem uma sedimentabilidade que permite somente uma 
concentração baixa e, por isso, será expulso do reator mesmo se este não estiver “cheio” de lodo. 
É possível que em sistemas com variação forte de vazão de esgoto haja possibilidade de se descar-
regar lodo aeróbio no reator UASB nos momentos de baixa velocidade e, consequentemente, baixa 
velocidade ascendente do líquido. Mas fatalmente este lodo será expulso tão logo a velocidade 
ascendente do líquido aumente de novo. Portanto, a inclusão de uma unidades de separação de 
sólidos entre o pré e o pós-tratamento é uma providência inescapável para manter boas condições 
operacionais no sistema e uma boa qualidade do efluente final. Normalmente esta unidade de 
pré-tratamento terá a forma de um decantador simples. Tendo em vista que a concentração dos 
sólidos no efluente do reator USASB será baixa (na faixa de 0,1 em R1, a 0,3 g/L em R4, Tabela 
5) nem precisa necessariamente ser mecanizado. O lodo acumulado no decantador intermediário 
pode ser desidratado sem tratamento adicional, já que se compõe, principalmente, de sólidos não 
biodegradáveis. 

Conclusões 
(1) Uma investigação experimental em escala piloto foi realizada durante um período de 27 semanas, 

operando-se reatores UASB para o tratamento de esgoto e se adicionando simultaneamente diferentes 
proporções de lodo ativado aos reatores. A DQO do lodo ativado variava de 0 a 60 % da DQO do esgoto. 
Em todos os casos, mostrou-se factível usar o reator UASB simultaneamente para a o tratamento anae-
róbio de esgoto e para a estabilização de lodo aeróbio. 

(2) As misturas de esgoto e lodo ativado foram digeridas eficientemente: a eficiência do tratamento 
anaeróbio de esgoto diminuiu de 78 para 75 % quando a adição de lodo ativado aumentava de 0 a 60 
% da DQO do esgoto. A fração de lodo ativado digerido nos reatores UASB era, em média, 38 %, que é 
praticamente igual à fração que se espera num digestor de lodo convencional com as características do 
lodo ativado que se usou na investigação experimental, estimada em 40%. 

(3) Nos reatores UASB tratando misturas de esgoto e lodo ativado, a massa de lodo, as propriedades 
biológicas e físicas não eram afetadas de maneira significativa pela adição de lodo ativado ao esgoto a 
ser tratado. 
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- A concentração média de lodo nos reatores UASB era na faixa de 22 a 25 g/L, que pode ser conside-
rada típica para reatores UASB tratando esgoto

- A AME ficou na faixa de 0,1 a 0,2 mgDQO/mgSVS/d que é uma faixa frequentemente obtida na prá-
tica para tratamento de esgoto em reatores UASB

- A estabilidade do lodo nos reatores tratando as misturas de esgoto e lodo ativado variava pouco, 
entre 16%, sem a adição de lodo aeróbio, até 0,19 para adição de lodo aeróbio, na razão de 60% da DQO 
no esgoto

- A sedimentabilidade do lodo pôde ser descrita com a equação de Vesilind. Em todos os casos, a se-
dimentabilidade era muito boa.

(4) As características do lodo expulso dos reatores UASB, que simultaneamente tratam esgoto e es-
tabilizam lodo aeróbio, são muito diferentes daquelas do lodo dentre dos reatores, notadamente com 
relação à sedimentabilidade. O lodo expulso tem constantes de sedimentabilidade tais que é impossível 
manter uma concentração elevada de lodo num reator de fluxo ascendente.

(5) A tendência dos reatores UASB era expulsar o lodo aeróbio que não pôde ser digerido e, por esta 
razão, a concentração de sólidos no efluente era elevada quando os reatores UASB foram usados para 
estabilização simultânea de lodo ativado. Conclui-se que este efluente não pode ser descarregado di-
retamente no pós-tratamento aeróbio. É necessário que se separe, antes, os sólidos sedimentáveis do 
efluente anaeróbio, possivelmente por sedimentação simples. 
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Resumo
A busca por modelos que quantifiquem as incertezas inerentes aos processos de transporte de po-

luentes e suas relações com os mecanismos da hidráulica e da hidrologia tem se tornado mais intensa. 
Neste contexto, a Teoria Fuzzy desponta como alternativa viável para estudar o risco de falha de sis-
temas hídricos sujeitos a lançamentos de efluentes. Esta pesquisa propõe uma metodologia baseada 
em modelagem matemática em rios, que usa os conceitos da Teoria Fuzzy na solução da Equação da 
Difusão Advectiva Bidimensional “fuzzificada”. Com isto é possível determinar o comportamento do 
risco de falha em rios sujeitos a variados tipos de lançamentos. Desta forma, campos de concentração, 
de risco e de garantia são determinados, tanto do ponto vista espacial, como temporal. Pelos resulta-
dos, a formulação pode se tornar uma alternativa consistente na avaliação dos impactos causados por 
derramamento de substâncias poluidoras e prover, aos gestores dos recursos hídricos, subsídios para 
uma melhor tomada de decisão.

Palavras-chave: Teoria Fuzzy. Risco. Transporte de Efluentes.

Abstract
Considering that the water quality problems have become more critical, nowadays the search for more con-

sistent mathematical models, which are able to quantify the uncertainties concerning the pollutant transport 
processes, have become more intense. In this context, the Fuzzy Set Theory emerges as a viable alternative 
to study the risk of failure of water systems, subject to effluent discharges. This research proposes a river 
pollutant transport modeling, where their main parameters are membership functions, defined according to 
the Fuzzy Set Theory. The research uses these concepts for solving the Bi-dimensional Advection Diffusion 
Equation, in fuzzy way, to determine the behavior of the risk of failure and the reliability of sustainability of 
rivers subject to all kinds of effluent discharges. The results showed that the proposed formulation is becom-
ing a consistent alternative in the assessment of impacts caused by the spreading of pollutants, giving, to the 
managers of water resources, subsidies for better decisions making.

Key-words: Fuzzy Set Theory, Risk Analysis, Pollutant Transport in River.

Aplicação da Teoria Fuzzy em um Modelo Bidimensional de 
Transporte de Massa, para estudar o Risco em Rios

Application of the Fuzzy Set Theory in a Two-Dimensional Model of 
Mass Transport, to study the Risk in River
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Introdução
Com os avanços na área computacional, a modelagem matemática tem se apresentado como im-

portante ferramenta no estudo da qualidade da água em corpos hídricos. Neste contexto, muitas 
pesquisas são desenvolvidas, a fim de se estudar e entender problemas relacionados à água, que 
representam considerável desafio para a gestão ambiental.

Pujol & Sanchez-Cabeza (1999), por exemplo, realizaram um estudo para determinar o coefi-
ciente de dispersão longitudinal e a velocidade do rio Ebro, no nordeste da Espanha, usando o 
trítio como traçador. Grunwald (2000) realizou uma pesquisa para investigar o desempenho de 
um modelo de poluição de fontes difusas provenientes da agricultura. E Drago et. al. (2001) de-
senvolveram um modelo numérico tridimensional para analisar a dispersão de sólidos suspensos 
e poluentes conservativos, lançados em um ambiente aquático, e seus efeitos no comportamento 
trófico.

Nos anos subsequentes, Kashefipour & Falconer (2002) estudaram os coeficientes de dispersão 
longitudinal de poluentes em rios naturais; Doglioli et. al. (2004) utilizaram o modelo de dispersão 
para simular o comportamento de um efluente em uma fazenda de peixes, que é lançado no Me-
diterrâneo; Barros et. al. (2007) desenvolveram um modelo matemático tridimensional no estado 
permanente para avaliar o comportamento de contaminantes dissolvidos em rios e cenários sujei-
tos às condições de escoamento turbulento; Zang et. al. (2008) utilizaram um esquema implícito 
para resolver as Equações de Saint-Venant numa rede de rios e, com isso, estudar a qualidade da 
água desses rios; Ani (2009) apresentou um trabalho em que se constróem dois modelos para 
estimar a concentração em um rio sujeito a lançamentos de poluentes e, ao mesmo tempo, para 
investigar a estimativa dos parâmetros dos modelos. E, ainda, tantos outros, como Austin (2004), 
Lopes et. al. (2004), Dehghan (2004), Kachiashvili et. al. (2007), Even et. al. (2007), Yuceer et. al. 
(2007), Trancoso et. al. (2009), Chen et. al. (2009) e Deng & Jing (2009).

Nos modelos determinísticos, incertezas inerentes a dados medidos, valores de parâmetros, con-
dições de contorno e ajustes nas soluções numéricas das equações não são levados em conside-
ração. Nestes casos, existe a necessidade da utilização de variáveis estocásticas, ou conjuntos de 
números fuzzy. Esta última, exibida por Zadeh (1965), permite que a qualificação das incertezas 
possa ser realizada e, com isso, o risco de falha de um determinado sistema possa ser obtido. A 
Teoria Fuzzy está sendo largamente utilizada em vários campos da Ciência, e começa a ter aplica-
ção mais significativa no terreno dos recursos hídricos e da engenharia ambiental. Autores como 
Suzuki (1993), Dou et. al. (1997), Borri et. al. (1998) e Dubbois et. al. (1998) explicam esta teoria, 
e de que maneira ela pode ser aplicada.

Mais recentemente, outros autores tentaram aplicar a Teoria Fuzzy, buscando estabelecer ex-
pressões mais precisas nas medidas de incertezas, como Silvert (2000), que empregou a lógica 
fuzzy para formalizar alguns índices em condições ambientais; Mauris et. al. (2001), ao estabe-
lecer um estudo na qual propõem a representação de medidas de incertezas por meio de uma 
família de intervalos de confiança. Cho et. al. (2002), por sua vez, publicaram um ensaio, no qual 
mostram uma nova metodologia para incorporar incertezas, usando conceitos fuzzy em análise de 
risco; Lu & Lo (2002), que empregaram a Teoria Fuzzy para organizar mapas de qualidade de água 
em reservatórios; Liou et. al. (2003), que utilizaram dois estádios da Teoria Fuzzy para avaliar a 
qualidade de água em Taiwan; Karmakar & Mujumdar (2006), que desenvolveram um modelo de 
otimização com base na Teoria Fuzzy para a gestão de qualidade de água em rios; e Dahiga et. al. 
(2007) que estudaram a qualidade da água subterrânea, usando a avaliação sintética fuzzy.

Deve estar evidente o fato de que a aplicação da Teoria Fuzzy nos recursos hídricos para estudar 
a Análise de Risco ainda se encontra em estágio embrionário. Em outras palavras, há muito o que 
se avançar neste campo, para que haja uma metodologia consolidada. A grande dificuldade, con-
tudo, no concernente à aplicação deste sistema, reside no fato de que as equações diferenciais que 
governam os processos de transporte de massa de poluentes precisam ser “fuzzificadas”. Significa 
dizer que essas equações diferenciais têm de ser transformadas em novas equações diferenciais 
com características fuzzy. 

Desta forma, esta pesquisa desenvolve uma metodologia que combina a Teoria Fuzzy com o 
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Modelo de Transporte de Poluentes, bidimensional, aplicado em rios, sujeito a vários tipos de 
lançamentos de agentes poluentes. Este procedimento visou estabelecer condições que permitis-
sem a determinação de campos de concentração, em forma de funções de pertinência e, com isso, 
estabelecer um estudo da análise de risco de contaminação para esses corpos hídricos.

Análise de Risco
A probabilidade de ocorrência de determinado evento pode ser avaliada por meio da análise 

fuzzy de risco. Na perspectiva de Chagas (2005), a avaliação do risco baseia-se na relação entre 
confiabilidade e criticidade de sistemas complexos, em que o comportamento dinâmico de inúme-
ras variáveis deve ser analisado dentro de um seleto conjunto de indicadores para se monitorar as 
interações que se processam ao longo do tempo. Em contrapartida, a análise dos eventos conside-
rados benéficos ou desejáveis conduz à noção de confiabilidade ou garantia.

Do ponto de vista operacional, o risco e a confiabilidade podem ser calculados com o suporte 
de uma função difusa chamada Função Marginal de Segurança Difusa. Por outro lado, o risco e a 
confiabilidade podem ser avaliados, tomando-se as integrais relativas à Função Marginal de Per-
tinência. As expressões que representam esta teoria serão desenvolvidas na metodologia, de ma-
neira que sejam avaliados o risco e a confiabilidade em um sistema que recebe cargas poluentes 
nas suas mais variadas formas.

Assim como a Teoria Fuzzy, muitos são os trabalhos que se dedicam ao cálculo do risco. Al-
guns exemplos do estudo de risco envolvendo a Teoria Fuzzy são as pesquisas de McAwoy et. al. 
(2003), na qual é elaborada uma nova metodologia para analisar o risco ambiental na superfície 
hídrica que recebe águas tratadas. A de McIntyre et. al.. (2003), que desenvolveram um modelo 
para estudar fitoplâncton, oxigênio dissolvido e nutrientes, e aplicaram o mesmo no rio Charles, 
em Massachusetts; bem como o ensaio de McIntyre et. al. (2004), que exibiram uma ferramenta 
em forma de software para auxiliar na decisão acerca do gerenciamento da qualidade de água 
em superfície.

Metodologia
Nesta pesquisa, foi aplicado o modelo matemático fuzzy de transporte de poluente para calcular 

o risco de degradação em um rio sujeito a lançamento de efluentes. Para tanto, foi “fuzzyficado” 
o modelo, cujos parâmetros têm natureza fuzzy em forma de funções de pertinência, tendo sido 
encontrada a sua solução numérica, bem como apresentado o método de cálculo do risco e seus 
respectivos aspectos computacionais.

Formulação do Modelo Matemático
Como a pesquisa trata de transporte de poluentes em um rio, e suas consequências do ponto de 

vista ambiental, é necessário, inicialmente, formular um modelo matemático de qualidade de água, 
em sua forma clássica, com base nos princípios de transporte de massa. Com efeito, a Equação 1 
representa a equação bidimensional do transporte de poluentes (JAMES, 1993):

onde: 
C é a concentração do poluente [M/L3]; 
Dx, Dy são os coeficientes de dispersão [L2/T]; 
k é o coeficiente de decaimento [T-1]; 
x, y são as coordenadas do sistema cartesiano [L]; 
t é o tempo [T];
e S é a fonte ou sumidouro.

(1)
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Sendo as condições de contorno que serão utilizadas nas simulações, Equação 2:

onde:
x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto de lançamento; 
L, H, Z são, respectivamente, as distâncias longitudinais, profundidade média e largura transversal do rio.
 

As condições iniciais podem ser definidas como sendo, Equação 3:

O modelo anteriormente expresso é de natureza determinística, ou seja, não trata das questões das 
incertezas presentes em todas as fases da modelagem. Desta forma, uma possível avaliação do risco am-
biental, com origem deste modelo, fica impossibilitada, porquanto o risco nada mais é do que, segundo 
Vieira (2005), a medida das incertezas. Uma vez que isto é certo, há a necessidade de se transformar o 
modelo matemático de qualidade de água proposto em outro modelo matemático com características 
fuzzy, mediante transformação, por exemplo, dos parâmetros do modelo, em funções de pertinências 
com intervalos de confiança bem definidos. Com isso, o modelo anterior pode ser reescrito na sua forma 
“fuzzyficada”, conforme Equação 4:

onde:
 U  é a função de pertinência para a componente da velocidade na direção x; 

,  são as funções de pertinência para os coeficientes de dispersão; 
k  é a função de pertinência para o coeficiente de decaimento; 
 uma função de pertinência para a fonte com o sumidouro;

e C é a função de pertinência para a concentração do poluente.

Utilizando o princípio da extensão, é possível calcular o campo de concentração para cada ponto do 
rio, e em um tempo qualquer t. Para tal, basta que sejam definidos níveis de pertinência α para cada 
parâmetro, de acordo como representado na Equação 5:

onde:
L e R são os números fuzzy com nível de pertinência α.

(3)

(2)

(4)

(5)
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A aplicação desses parâmetros na Equação 4 produzirá uma concentração ;L RC C Cα α =  
 , resultante 

no rio, após um determinado tempo do lançamento. É importante lembrar que esta concentração repre-
senta a resposta do rio ao lançamento de um efluente qualquer. Esta concentração na forma de função 
de pertinência será usada como parâmetro de entrada na formulação fuzzy do risco.

Cálculo do Risco e da Confiabilidade
A solução do modelo matemático proposto, em uma forma fuzzy, representa um grande desafio 

para o sucesso desta pesquisa. Como se sabe, a equação da difusão advectiva é uma equação dife-
rencial parcial, cuja solução analítica só é possível para condições de contorno e condições iniciais 
simples. Para os casos mais comuns presentes no meio ambiente, há a necessidade de uma solução 
numérica, nos processos de solução do modelo.

Suponha-se que o modelo seja resolvido e mostre uma função de pertinência para a concentra-
ção do poluente ;L RC C Cα α  

 em dado ponto do domínio e em um tempo t qualquer. Como expresso 
anteriormente, esta concentração representa a resposta do rio a um determinado lançamento.

Seja ;L RR R Rα α =  
  uma função de pertinência que representa os valores padrão das concentra-

ções de determinadas substâncias. Como foi explicitado na seção anterior, basta definir uma fun-
ção marginal de segurança por meio da relação, Equação 6:

onde:
 M  é uma função de pertinência, pois resulta da operação entre duas funções de pertinência. Impõe-se notar o fato de que M
tem o formato mostrado na Figura 1.

Em razão deste quadro, o risco pode ser definido como o valor numérico resultado da divisão 
da área que se encontra à esquerda do eixo das abscissas, em relação ao eixo das ordenadas, e a 

Figura 1 – Representação de uma função de pertinência para a função marginal de segurança.

(6)



Artigo Técnico

109Revista DAEjaneiro-abril 2014 nº194

área total. Enquanto isso, a confiabilidade pode ser calculada como o resultado da divisão entre a 
área que está à direita do eixo de ( )m mµ   pela área total. Matematicamente, isto pode ser avaliado 
mediante as Equações 7 e 8:

Com isso, é possível determinar o risco e a confiabilidade para diversos cenários de lançamento de 
efluentes em rios e para vários aspectos hidrológicos da bacia.

Solução do Modelo
Para encontrar a solução do modelo foi aplicado, numericamente, o Método Explícito das Diferenças 

Finitas. Resolvendo toda a matemática do processo, já na sua forma fuzzy, como citado anteriormente, 
e fazendo as simplificações pertinentes, tem-se a solução numérica representada pela Equação 9:

onde:
A, B, D são os coeficientes da matriz [A];

j
iF  é o vetor com todas as informações conhecidas;

e ( )C α é o vetor-solução do modelo para cada ponto do domínio e para cada tempo considerado. 

Programa Computacional
Nesta pesquisa foi desenvolvido um programa computacional, cuja finalidade foi resolver as 

equações pertinentes ao modelo matemático. Este programa, escrito em linguagem FORTRAN, 
permite avaliar o risco de contaminação em rios por via da aplicação da Teoria Fuzzy, em conjunto 
com os modelos de transporte de poluentes. Sua estrutura consiste de várias sub-rotinas, todas 
com funções bem definidas.

A primeira sub-rotina é responsável pela leitura dos dados de entrada, em que foram definidos 
parâmetros relacionados com o tempo e comprimento do canal, condições iniciais e de contorno, 
elementos da hidrologia, como vazão, área da seção transversal, entre outros. 

A segunda sub-rotina foi desenvolvida para se obter a “fuzzyficação” dos parâmetros e transfor-
mação desses em funções de pertinência. Neste caso, os coeficientes de dispersão longitudinal e 
transversal, bem como a velocidade e o coeficiente de decaimento, receberam o devido tratamento 
para ser empregados nas demais rotinas do programa.

A terceira sub-rotina teve o objetivo de determinar o campo de concentração em todos os pontos 
da superfície do rio, para diferentes tempos. Esta sub-rotina é de fundamental importância porque, 
por seu intermédio, foram determinados os campos em forma de funções de pertinência, cujo cál-
culo permitiu a determinação do risco e da confiabilidade. 

Depois da terceira, foi desenvolvida outra sub-rotina para que se avaliasse o risco de conta-
minação em cada cenário simulado. E, finalmente, a última sub-rotina, responsável pela parte 

(7)

(8)

(9)
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de impressão dos resultados, em que é possível imprimir os campos de concentração, o risco, a 
confiabilidade e as funções marginais de segurança, tanto no tempo como no espaço, ao longo da 
superfície controlada.

Composição das Funções de Pertinência
A composição das funções de pertinência foi realizada mediante a distribuição fuzzy triangular, com 

origem na arbitragem dos valores mínimo, médio e máximo para as variáveis consideradas. Suas ba-
ses foram avaliadas de acordo com a variância normalmente encontrada na literatura. Os principais 
parâmetros “fuzzyficados” nesta pesquisa são a velocidade, a profundidade, a dispersão longitudinal e 
transversal, a capacidade do rio em receber lançamentos de efluentes nos padrões de qualidade defini-
dos por legislação, e o decaimento. Um exemplo de fundamentação das funções de pertinência, caso da 
velocidade, pode ser dado da maneira expressa na sequência.

Ex: a função de pertinência é calculada, considerando-se a curva periódica multiplicada por dois 
coeficientes que representam o desvio em torno da curva principal. Na arbitragem dos valores-limite 
para a distribuição triangular estão os coeficientes 0,75 e 1,25. Assim, a função de pertinência para a 
velocidade pode ser descrita pelas Equações 10 e 11:

Resultados e Discussões
Os resultados a seguir representam um sistema com derramamento instantâneo de 800 kg de 

uma substância conservativa ocorrente em um ponto central de um rio. A largura do rio é 100 
metros. O lançamento ocorre no ponto a 1 km distante do ponto de observação, cuja profundidade 
é um número fuzzy definido como [3,1; 3,2; 3,3], em que o 3,2 m é o ponto com maior grau de 
pertinência.

Com relação aos parâmetros de transporte, o coeficiente de dispersão longitudinal foi definido 
com um número fuzzy [100; 150; 200], em m²/s, no qual 150 representa o número com o maior 
grau de pertinência. Para o coeficiente de dispersão transversal, foi considerado o número fuzzy 
[2,2; 2,4; 2,6], em m²/s; para a velocidade, a função de pertinência [0,7; 0,8; 0,9], em m/s; e o 
valor tolerável da concentração, por norma, para esta substância, foi considerado com função de 
pertinência do tipo [0,5; 1,0; 1,5] em mg/L. Para todos estes, o termo central representa o número 
com maior grau de pertinência.

As Figuras 2 e 3 ilustram o campo de concentração para o maior grau de pertinência no plano 
horizontal do rio, para os tempos de 10 e 30 minutos. Com apoio nos resultados, pode-se ver 
como se comporta este campo de ponto para ponto do rio, para diferentes tempos. Em uma análise 
mais elaborada, permite-se que sejam observados os efeitos da dispersão, tanto longitudinal como 
transversal, como também o efeito da velocidade. Outro fato importante é a capacidade do pro-
grama em produzir esses campos para diferentes tempos, em variadas seções e, principalmente, 
para diferentes graus de pertinência.

É importante notar que, para 10 minutos de ocorrência do evento, o pico de concentração é de, 

(10)

(11)

, para

, para
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aproximadamente, 1,5 mg/L, enquanto, para um tempo de 30 minutos, este pico é, aproximada-
mente, 0,4 mg/L. Também se pode observar que a curva de nível, para uma mesma concentração, 
em 30 minutos, é mais espalhada. Isto mostra a capacidade de dispersão do rio, uma vez que os 
parâmetros de dispersão, tanto longitudinal como transversal, são funções dos parâmetros hidráu-
licos e hidrológicos do rio.

Figura 3 – Campo de Concentração para um tempo de 30 min.

Figura 2 – Comportamento do Campo de Concentração para um tempo de 10 min.



Artigo Técnico

112 Revista DAE nº194 janeiro-abril 2014

A Figura 4 ilustra os gráficos das funções de pertinência da concentração, em uma seção a 1500 
metros da origem, para diferentes tempos.

Na Figura 4 pode ser observada a dinâmica do decurso do transporte de poluentes. Neste caso, 
pode-se ver que, em 10 minutos, a função de pertinência tem sua base entre os valores 1,5 mg/L 
e 2,2 mg/L; ao passo que, para um tempo de 30 minutos, a base da função de pertinência da con-
centração cai para o intervalo de 0,1 - 0,4 mg/L. Isto é explicado pelo fato de que, em 10 minutos, 
a nuvem poluente está passando na seção indicada e, em 30 minutos, esta nuvem já passou pela 
seção, não sendo tão intensos seus valores de concentração.

Figura 5 – Funções de Pertinência da Concentração em diferentes seções, para um tempo de 20 minutos.

Figura 4 - Funções de Pertinência da Concentração para diferentes tempos, em uma seção de 1,5 Km da 
origem.
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A Figura 5 mostra as mesmas funções de pertinência para a concentração em duas seções de tempo 
igual a 20 minutos. Este resultado implica que a distribuição das funções de pertinência, para a con-
centração, pode ser calculada em qualquer tempo, bem como em qualquer seção do rio. Com isso, é 
possível calcular o risco de o rio não atender aos padrões de qualidade para diferentes lançamentos e 
variados cenários.

Pela Figura 6, pode-se notar o comportamento da função marginal de segurança para as seções de 1, 2 e 4 
km do ponto de origem do rio. Em 1 km e em 4 km, estas funções têm bases no eixo positivo da concentração, 
induzindo a se concluir que o risco, nestas seções, é igual a zero. Este fato implica dizer que a garantia de que 
o sistema não vai falhar é de 100%. Já em 2 km não se pode assegurar isso, pois a base desta função de per-
tinência é, em parte, negativa, fato que induz à conclusão de que o risco é diferente de zero. Esses resultados 
serão verificados na apresentação da quantificação do risco e da garantia.

Figura 6 – Função Marginal de Segurança para diferentes seções do rio.

Figura 7 – Função Marginal de Segurança para diferentes tempos a uma seção de 20 Km.
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Na Figura 7, são ilustradas as funções marginais de segurança para diferentes tempos, em uma seção 
a 2 km da seção de origem. É importante observar a dinâmica dessas funções no tempo e no espaço, im-
plicando dizer que o risco é uma função transiente, porquanto depende de outras funções como campo 
de velocidade e campo de concentração da substância lançada.

Nas Figuras 8 e 9 pode ser observado o comportamento do campo de risco para os tempos de 10 e 
30 minutos. Em 10 minutos, o risco de falha do sistema é grande para os padrões considerados nos 
problemas ambientais. 

É importante notar o fato de o risco ser controlado pela intensidade do campo de concentração, e 

Figura 8 – Comportamento do Campo de Risco para um tempo de 10 min.

Figura 9 – Comportamento do Campo de Risco para um tempo de 30 min.



Artigo Técnico

115Revista DAEjaneiro-abril 2014 nº194

seu comportamento ser mais intenso nas proximidades do ponto de lançamento, passando a ter valores 
menores, uma vez que o processo de dispersão vai acontecendo. Caso os lançamentos tenham maiores 
valores de concentração, o risco passará a ser alto por um período maior e, certamente, em várias se-
ções do rio.

As Figuras 10 e 11 ilustram os campos de garantia para os tempos de 10 e 30 minutos, respectiva-
mente. Como se pode ver, esta função é o complemento da função risco. Pelos resultados, a garantia 
é bem menor em 10 minutos do que em 30 minutos, pois a concentração já passou pelo processo de 
dispersão.

Observação mais criteriosa pode ser feita ao se analisar a Figura 11, em que a garantia é praticamente 
igual a 1, ou 100%, em toda a extensão do rio. Neste caso, pode-se notar que a função é alvo de uma 

Figura 10 – Comportamento do Campo de Garantia para um tempo de 10 min

Figura 11 – Comportamento do Campo de Garantia para um tempo de 30 min.
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redução, apenas nas proximidades da região entre 2 km e 3 km, onde se encontra a nuvem poluente.
Fundamentalmente, o que se pode enfatizar sobre estes resultados é a capacidade da metodologia 

proposta em determinar campos de riscos e de garantia em sistemas dinâmicos, caso de rios.

Conclusões
Com base nos diferentes comportamentos do risco e de garantia, para diferentes cenários pro-

postos, conclui-se que:
- A metodologia proposta comportou-se de forma adequada, com capacidade de avaliar o risco 

de falha ambiental e a garantia para o corpo hídrico sob exame, de maneira que a equação dife-
rencial advectiva, na sua forma fuzzy, pôde ser resolvida para avaliar impactos nos lançamentos 
de efluentes em sistemas hídricos. Desde então, vê-se que os modelos bidimensionais, compos-
tos pela equação da difusão advectiva fuzzyficada, permitem que campos de concentração sejam 
calculados, tanto no tempo como no espaço, em forma de funções de pertinência com diferentes 
níveis de pertinência;

- O comportamento dos campos de concentração depende dos vários parâmetros hidráulicos e 
de transporte, na sua forma fuzzy que compõem o modelo matemático. Desta maneira, a veloci-
dade e os coeficientes de dispersão longitudinal, dispersão transversal e decaimento determinam 
a distribuição do campo de concentração ao longo do rio, para diferentes tempos;

- No que diz respeito à função marginal de segurança, verificou-se que, nas situações de maior 
risco, a função desloca-se para a esquerda do eixo horizontal e, em circunstâncias de menor risco, 
a função desloca-se para o lado direito do referido eixo. Este fato é relevante, pois, em sistemas 
transientes, tem-se uma função marginal de segurança, comportando-se de forma transiente e, em 
consequência, o risco de falha;

- Os modelos bidimensionais mostram detalhes do campo de concentração. Para um lançamento 
instantâneo, há uma visualização perfeita da distribuição das concentrações ao longo de toda a 
extensão do trecho do rio estudado, em diferentes tempos, o que explica a eficiência da metodo-
logia proposta. Os campos de risco e de garantia comportam-se da mesma forma que os campos 
de concentração da substância lançada no rio. Assim como no caso da concentração, os campos 
de risco e de garantia dependem dos principais elementos que intervêm no comportamento da 
concentração.

Pode-se dizer, portanto, que o risco e a garantia são funções matemáticas que dependem de ou-
tras funções nos processos de transporte; e por fim, como foi visto nos resultados, é fácil relatar 
que a combinação da Teoria Fuzzy com os modelos de transporte é alternativa consistente nos 
programas de avaliação de sistemas hídricos, já que se pode ter melhor controle dos lançamentos 
de poluentes, bem como a facilitação do fornecimento de subsídios para uma melhor Gestão dos 
Recursos Hídricos.
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E você achando que 100% 
fosse o máximo que alguém 
pudesse se dedicar.
Sabesp 300%: 100% de água tratada, 100%  
de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado.

O saneamento transforma a vida das pessoas. Por isso,  
não medimos esforços para levar, até 2014, o Sabesp 300% 
para todos os municípios do interior atendidos pela Sabesp.  
E, até 2018, para todas as outras cidades atendidas por nós. 
Saiba mais acessando www.sabesp.com.br/RS2011
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LINHA DO TEMPO - SABESP

194619421937

Em 2014 completará 100 
anos que os jovens pesquisado-
res ingleses Edward Ardern e W. 
Lockett apresentaram os estu-
dos cujos resultados estabelece-
ram os fundamentos básicos do 
processo de lodos ativados. De-
vido à sua compacidade e alta 
eficiência de depuração, essa 
tecnologia viabilizou o trata-
mento dos esgotos sanitários 
produzidos em centros urba-
nos de médio e grande porte, 
propiciando assim, a implanta-
ção de importantes programas 
de despoluição dos corpos de 
água em diversos países do 
mundo. A seção “Memória” 
procurou resgatar um pouco 

1914 - 2014 - 100 anos de lodos ativados
dessa história nos diversos ar-
tigos já publicados sobre esse 
tema. Nessa edição, apresen-
tamos na íntegra, o artigo do 
saudoso professor José Mar-
tiniano de Azevedo Netto 
sobre esse revolucionário pro-
cesso de tratamento de águas 
residuárias.  

EDIÇÃO Nº: 14

Estação de tratamento de esgo-
tos do Ipiranga; instalação ex-
perimental de lodos ativados
Autor: Jesus Netto, J. P.

Resumo: Relatório sobre o fun-
cionamento da estação experi-
mental de esgotos do Bairro do 
Ipiranga, pelo sistema de lodos 
ativados. Apresenta fotos e es-
quemas e analisa os resultados 
preliminares, concluindo sobre 
a absoluta ausência de odores 
como uma vantagem do sistema.

EDIÇÃO Nº: 2

Uma pequena instalação mo-
derna de tratamento de esgo-
tos: Ipiranga
Autor: Jesus Netto, J. P.

Resumo: Relata a experiên-
cia levada a cabo no Bairro do 
Ipiranga, em relação à instala-
ção de uma estação de trata-
mento de esgotos, em caráter 
experimental, na Estação Ex-
perimental da Ponte Pequena, 
para disposição final no pró-
prio Rio Tamanduateí.

EDIÇÃO Nº: 17

Dados sumários sobre os esgo-
tos da cidade de São Paulo e 
estação experimental de trata-
mento de esgotos do Ipiranga
Autor: Jesus Netto, J. P.

Resumo: Aborda os problemas 
da poluição dos rios da cidade 
de São Paulo, principalmente 
do Rio Tietê que recebe todo o 
esgoto in natura da capital. Re-
lata as pesquisas experimentais 
na Estação Ponte Pequena, as 
quais forneceram dados sobre a 
composição dos esgotos, dados 
de sedimentação e os primeiros 
resultados sobre o tratamento 
de esgotos por lodos ativados 
e filtração biológica. Apresenta 
algumas propostas para solu-
cionar o problema do esgota-
mento sanitario na capital.
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1965

1983

1986

A leitura das publi-
cações históricas da 
Revista DAE se tor-
na uma experiência 
bastante prazeirosa 
principalmente para 
os profissionais 
envolvidos com a 
engenharia sanitária 
e ambiental.

EDIÇÃO Nº: 145

A estação experimental de 
tratamento de esgotos Jesus 
Netto
Autor: Azevedo Netto, José 
Martiniano de; Kamiyama, 
Hissashi.

Resumo: Nesse trabalho reali-
zou-se um levantamento geral 
de informações sobre as áreas  
contribuintes e áreas passiveis  
de contribuição  de esgotos 
para a ETE Ipiranga, bem como 
um diagnóstico detalhado por 
unidade que forneceu a capa-
cidade real da estação. 

EDIÇÃO Nº: 56

Curso de tratamento de águas 
residuárias: processo dos lo-
dos ativados
Autor: Azevedo Netto, José 
Martiniano de.

Resumo: Continuação da apre-
sentação do curso de trata-
mento de águas residuárias, 
enfocando o capítulo XII da se-
gunda parte: processos dos lo-
dos ativados.

EDIÇÃO Nº: 132

Estudo dos fatores que influem 
no desempenho do processo 
de lodos ativados - determina-
ção de parâmetros de projeto 
para esgotos predominante-
mente domésticos
Autor: Alem Sobrinho, Pedro.

Resumo: Além das reações de 
remoções de substrato que 
ocorrem no tanque da aeração, 
a eficiente separação dos sóli-
dos em suspensão do efluente 
final é de fundamental impor-
tância no desempenho global 
do processo de lodos ativa-
dos. Quantidades elevadas de 
sólidos voláteis em suspen-
são no efluente final, além de 
indesejáveis, conferem a este 
uma demanda adicional do 
oxigênio, a qual também é in-
desejável. O presente estudo, 
avalia essas influências  na efi-
ciência dos sistemas de lodos 
ativados da estação de trata-
mento de esgotos Leopoldina, 
que são predominantemente 
domésticos.

Para ler os artigos 
completos, basta 
preencher um for-
mulário disponível 
no link “artigos 
tecnicos”  no site da 
Revista DAE http://
www.revistadae.
com.br/, e solicitar 
o download.
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FE
VE

RE
IR

O

Data Evento Local do evento

De 18 a 19 Sites & Spill Expo 2014 Ontario, Canada

De 24 a 27 Pumper & Cleaner Environmental Expo International

Indiana Convention Center
100 South Capitol Ave Indianapolis, IN 46225 - India-
napolis, Indiana
http://www.pumpershow.com/pages/general

M
AR

ÇO

De 11 a 14 Collection Systems 2014: Collection on the
Chesapeake

Baltimore Convention Center
Baltimore, Maryland
http://www.wef.org/CollectionSystems/

De 05 a 07 1º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de
Construção Sustentáveis (CLB – MCS 2014)

Escola de Engenharia da Universidade do Minho
http://www.civil.uminho.pt/clbmcs2014/

De 18 a 22 Feicon Batimat Pavilhão do Anhembi – São Paulo – SP  - Brasil
http://www.feicon.com.br/A-Feira/

De 18 a 21 IWA Pretreatment of Water and Wastewater
Yifu Building and Sino-French Center on Tongji Cam-
pus. 1239 Siping Road, Shanghai, 200092, China
http://sese.tongji.edu.cn/iwa2014-pretreat/index.asp

De 19 a 21 Asia Water 2014 Centro de Convenções Kuala Lumpur, Malasia
http://www.asiawater.org/

De 30 de março a 02 de abril IWA Water Loss 2014

Austria Trend Hotel Savoyen Vienna
Rennweg 16, A-1030 Wien
Viena, Austria http://www.iwa-waterloss.org/2014/
cms/pages

De 30 de março a 02 de abril 4th IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling 
Seminar 2014

Domain Sol Cress 5, Spalaumont
4900-Spa, Belgium
http://www.biomath.ugent.be/WWTmod2014/

AB
RI

L

De 02 a 03 One Hundred Years of Activated Sludge: Past, Present 
and Future

Lancashire Couty Cricket Club, Old Trafford United 
Kingdom UK / Manchester 
http://www.activatedsludgeconference.com/

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Eventos
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Publicações

Processos erosivos 
e recuperação de 
áreas degradadas
Organizadores: Antônio 
Jose Teixeira Guerra e Maria 
do Carmo Oliveira Jorge
Editora: Oficina de Textos

Sinopse
A obra aborda aspectos rela-
cionados à erosão acelerada 

dos solos e aos movimentos de massa, dando subsí-
dios para seu estudo, controle e prevenção. Ampla-
mente ilustrada e com exemplos práticos nacionais 
e internacionais, o livro discute temas como Bioen-
genharia, geotecnologias, erosão costeira e fatores 
antrópicos e climáticos nos processos geomórficos.
Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/p/
processos-erosivos-e-recuperacao-de-areas-degra-
dadas.html

Águas subterrâneas 
e poços tubulares 
profundos
Autores: Carlos Eduardo 
Quaglia Giampá e Valter 
Galdiano Gonçalves
Editora: Oficina de Textos
Sinopse
Esclarece os termos e os 
conceitos da Hidrogeologia, 
não só para iniciantes, como 

também para os usuários e os técnicos que lidam 
com o setor. Abrange tópicos teóricos, como ele-
mentos de hidrologia subterrânea e de superfície, 
e práticos, sobre perfilagem de poços, operação 
e manutenção de poços tubulares profundos e 
gerenciamento de recursos hídricos, entre outros
Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/p/
aguas-subterraneas-e-pocos-tubulares-profundos-.html

Caderno de 
Vigilancia 
Epidemiologica em 
Saúde Ambiental
Autores: Telma de Cássia dos 
Santos Nery, Clarice Umbelino 
Freitas, Mirta Acira Silva, André 
Pereira Leite, Roseane Souza 
Garcia Lopes, Farida Concei-
ção , Zaira Mancilho, Graziela 

Silva, Rogério Araújo Christensen.
Editora: Imprensa Oficial do Estado de SP

Sinopse
Elaborado pela Divisão de Doenças Ocasionadas pelo 
Meio Ambiente do CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIO-
LÓGICA da Coordenadoria de Controle de Doenças da 
SES-SP. Esta primeira publicação Técnica da Secretaria 
Estadual de Saúde, tem como preocupação a vigilân-
cia de população exposta a agravos ambientais e como 
principal objetivo orientar serviços locais e regionais nas 
ações de vigilância em saúde ambiental. São apresenta-
dos relatos de casos ocorridos em todo o estado de São 
Paulo, como investigação da exposição a mercúrio me-
tálico após descarte irregular. Ao final do caderno há um 
glossário com  definições utilizadas em Saúde Ambiental. 

Mais informações: Disponível no site do Centro de 
Vigilância Epidemiológica /SES- SP- www.cve.saude.
sp.gov.br

Métodos 
Laboratoriais de 
Análises - 4a. edição
Autor: Jorge Antonio Bar-
ros De Macedo
Editora: CRQ-MG

Sinopse
O diferencial dessa quarta 
edição é a discussão teórica 
sobre cada substância ou 

elemento cuja metodologia de avaliação é apre-
sentada, destacando-se a importância do monito-
ramento ambiental e seus aspectos legais, além de 
apresentar diversas metodologias analíticas na área 
de química do solo. Ressalta-se ainda, que a parte 
metodológica é complementada com informações 
sobre cada um dos reagentes utilizados, bem como 
sobre a preparação de suas soluções. Outro diferen-
cial dessa edição consiste na explicação detalhada 
de todos os cálculos estequiométricos, incluindo o 
esclarecimento dos fatores comumente utilizados 
nas análises laboratoriais de rotina, sobretudo no 
caso de emprego de métodos titulométricos.

Mais informações: www.jorgemacedo.pro.br

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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Chuveiro aberto
e só você não viu?
Sua casa caiu.
Para a casa não cair neste verão,
economize água.

A Sabesp é fã de quem economiza água. E, neste verão, para não faltar,  
faça sua parte. Use água com responsabilidade: tome banhos rápidos, feche  
a torneira sempre que não estiver realmente precisando, não use o vaso 
sanitário como lixeira. Água. Sabendo usar, não vai faltar.

www.sabesp.com.br

 Diminua o tempo no banho.

 Feche a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba.

    Mantenha a torneira fechada, enquanto ensaboa as louças.


