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editorial
Temas relacionados às mudanças climáticas glo-

bais resultantes do aumento da temperatura do 

planeta e aos efeitos adversos que elas poderão 

acarretar à disponibilidade hídrica vêm receben-

do grande destaque nos debates atuais dos meios 

técnicos e científicos. A crise hídrica verificada na 

região Sudeste do Brasil contribuiu sobremanei-

ra para a intensificação dessas discussões. Ape-

sar das irrefutáveis evidências científicas sobre a 

ocorrência efetiva de tais mudanças, bem como 

dos graves problemas impostos à gestão dos sis-

temas de abastecimento público de água e de 

micro e macrodrenagem, à produção dos setores 

agropecuário e industrial, à produção de energia 

e ao equilíbrio ecológico, persistem ainda dúvidas 

quanto às suas causas e, consequentemente, às 

medidas que poderão ser adotadas, tendo em vis-

ta a minimização de seus efeitos.

A Revista DAE, firme na sua posição de contribuir 

para o debate de temas importantes relacionados 

à questão ambiental e sanitária, apresenta, na 

seção “Ponto de Vista”, o ensaio do professor An-

tônio Carlos Zuffo, que aborda a hipótese de que 

a elevação da temperatura global, ora verificada, 

esteja associada, prioritariamente, aos “ciclos so-

lares” e não ao aumento de concentração na at-

mosfera de gases de efeito estufa decorrentes de 

atividades antrópicas. 

Completam esta edição da revista  

os artigos técnicos:

 Influência da granulometria e do pH no 

processo de dessorção de amônia em torres de 

recheio; 

 Valoração dos serviços ambientais a partir de 

uma abordagem quantitativa: aplicação ao rio 

Jaguaribe;

 Contribuição para o aproveitamento energético 

do lodo de ETEs em processos térmicos;

 A Inexorabilidade do reúso potável direto.

Boa leitura,

Americo de Oliveira Sampaio

editor chefe
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O Sol, o motor das variabilidades climáticas
The Sun, the engine of climate variability
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Antônio Carlos Zuffo

Muito se tem falado a respeito da seca que esta-

mos atravessando há alguns meses, o que pode 

nos levar ao desabastecimento de energia elétrica 

e água, dois recursos essenciais às atividades de 

nossa sociedade moderna. Alguns estudos dizem 

que seca igual somente daqui a 3.378 anos. Ou-

tros atribuem a seca às atividades humanas, prin-

cipalmente ao bloqueio realizado pela poluição de 

São Paulo, nossa maior região industrializada, que 

impediria a ocorrência dos “rios voadores”. Já ouvi 

até mesmo culparem a Parada Gay, realizada em 

São Paulo, por São Pedro castigar nosso estado 

com a falta de chuvas. Mas, afinal, quais seriam os 

motivos para essa estiagem?

Primeiramente, gostaria de explicar que o homem 

não tem poder para alterar o clima do nosso pla-

neta; não somos tão poderosos assim. Podemos, 

sim, alterar o microclima urbano, com o aumento 

da temperatura e, consequentemente, do efeito 

convectivo em nossas cidades ou da umidade no 

entorno de uma grande barragem, mas para por 

aí. O macroclima global é definido tanto pela cir-

culação atmosférica quanto pela oceânica, que 

têm a capacidade de redistribuir o calor recebido 

do Sol, nossa estrela maior. 

A Terra recebe em média, na alta atmosfera, cerca 

de 1.400 watts por metro quadrado por segun-

do (W/m2/s) do Sol. Essa quantidade de energia é 

equivalente ao poder energético de 9.1020 litros 

de gasolina consumidos por minuto, a dez milhões 

de vezes a produção mundial de petróleo ou, ain-

da, a dez bilhões de vezes a potência da Usina Hi-

drelétrica de Itaipu. Dessa forma, uma variação de 

apenas 0,01% na atividade solar impactaria muito 

a quantidade de energia que atinge nosso plane-

ta. A pergunta que se faz é: qual seria o impacto 

no clima terrestre se o Sol diminuísse a emissão de 

energia ou a aumentasse? Qual seria o efeito de 

aumentar ou diminuir a temperatura de um forno 
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no cozimento dos alimentos? Há alguma altera-

ção? Se sim, por que não haveria no planeta Terra?

O Sol é muito maior que a Terra e podemos assu-

mir que seja suficientemente maior que ela a pon-

to de seus raios atingirem nosso planeta paralela-

mente, considerando apenas sua face iluminada, 

ou melhor, um disco recebendo a luz, se consi-

derarmos sua área projetada. Nesse contexto, o 

planeta receberia a mesma quantidade de energia 

por toda a sua superfície projetada, porém ele não 

é um círculo ou um disco, mas, sim, uma esfera, 

conforme ilustrado pela Figura 1.

diminuindo sua densidade. Assim, há o fenômeno 

de convecção térmica, em que o ar quente e úmi-

do se eleva, perde gradativamente sua capacida-

de de reter umidade e são formadas as nuvens e, 

posteriormente, as precipitações. Então, na linha 

do Equador, encontram-se as regiões quentes e 

úmidas, nas quais existem as florestas tropicais. 

Como a Terra é inclinada em relação ao seu eixo, 

a faixa mais quente move-se sazonalmente, con-

forme ilustrado pela Figura 2. Esse fenômeno é 

responsável pela formação das estações do ano 

ou pelo efeito sazonal.

Figura 1 - Incidência dos raios solares na Terra.

Devido à esfericidade da Terra, os raios solares 

que atingem a região do Equador (latitude zero) 

são perpendiculares à superfície e os que atingem 

as regiões de latitudes maiores são inclinados. 

Apesar de o metro quadrado da área projetada 

receber a mesma quantidade de energia, as áreas 

reais são diferentes, pois não são mais projeções. 

Dessa forma, quanto maior for a latitude, maior 

será a área que receberá a mesma quantidade de 

energia e menor será a temperatura.

A diferença de temperatura, então, é criada so-

bre a superfície. A terra aquece mais rapidamente 

que a água e, dessa forma, as maiores extensões 

de terra próximas ao Equador se aquecerão mais 

rapidamente. Nessas regiões, após o aquecimen-

to da terra, o ar também se aquece e se expande, 

Figura 2 - Inclinação da Terra em relação ao plano de 
translação ao redor do Sol.

Uma vez que a Terra é envolvida por uma atmos-

fera, esta é responsável pela movimentação das 

massas de ar. A convecção térmica provoca uma 

diminuição da pressão atmosférica e essa baixa 

pressão leva à movimentação das massas de ar 

adjacentes mais frias e mais densas para ocupar 

a região em que houve a ascensão de ar quente. 

Assim, na faixa do Equador, há um predomínio de 

zonas de baixa pressão, que são, por conseguinte, 

regiões de grandes precipitações.

A massa de ar que ascende no Equador deve des-

cer novamente para a superfície, de modo que a 

massa de ar quente e úmida, na medida em que 

sobe, perde calor e umidade. No alto, no limite da 

tropopausa, essa massa de ar passa a se mover 

em direção aos polos (Norte e Sul). Como a Terra 

Fonte: http://geografalando.blogspot.com.br/2012/12/ 
clima-influencia-da-latitude_1486.html
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possui rotação em torno de seu eixo, a velocida-

de tangencial no Equador é maior que nas latitu-

des mais altas. Essa diferença inercial provoca um 

adiantamento da massa em relação à sua posição 

inicial de subida na alta atmosfera, à medida que 

se afasta do Equador, criando ventos de oeste na 

alta atmosfera. Nesse deslocamento, mais ou me-

nos nas latitudes 30°, há a descida da massa de ar 

e, nesse movimento descensional, provoca um ar-

raste de ar em direção contrária das altas para as 

baixas latitudes, conforme ilustrado pela Figura 3. 

Da latitude 30° Norte ou Sul, região de alta pres-

res e se atrasam em relação à velocidade da re-

gião, gerando correntes de ar de leste para oeste, 

que definem os ventos alísios, conforme ilustrado 

nas Figuras 3 e 4.

A Figura 3 ilustra o modelo teórico da circulação 

atmosférica, mas não leva em consideração a dis-

tribuição heterogênica dos continentes no globo, 

tampouco a existência de grandes cadeias mon-

tanhosas, que formam barreiras naturais para a 

livre circulação das massas de ar, como as monta-

nhas do Himalaia, na Ásia, e a cordilheira dos An-

des, na América do Sul. Na Figura 4, é apresentada 

a circulação dos ventos na baixa atmosfera para o 

modelo teórico (a) e a situação real (b), esta consi-

Figura 3 - Modelo teórico de circulação atmosférica, sem 
considerar a distribuição dos continentes.

são, a massa de ar já seca desce da alta atmosfera, 

provoca o secamento dessas regiões, definindo-

se assim as faixas  dos desertos na Terra (Latitudes 

30° N e S).

A partir dessas regiões de alta pressão, as massas 

de ar deslocam-se para o norte e o sul. As massas 

que sobem para o norte, falando das zonas de alta 

pressão do Hemisfério Sul, também pelo efeito 

inercial, saem de um raio menor, com velocidade 

tangencial menor, para uma latitude menor, com 

maior raio e maior velocidade tangencial; dessa 

forma, essas massas de ar têm velocidades meno-

Figura 4 - Modelo teórico da circulação atmosférica para 
a baixa atmosfera (a) e da circulação na baixa atmosfera 

considerando a distribuição continental real (b)

Fonte: The Atmosphere, 8th edition, Lutgens and Tarbuck, 8th edition, 2001.

Fonte: The Atmosphere, 8th edition, Lutgens and Tarbuck, 8th edition, 2001.
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derando as influências das cadeias montanhosas 

e a distribuição heterogênica dos continentes.

No Hemisfério Norte, há mais terra do que no He-

misfério Sul, de modo que suas temperaturas so-

frem maiores variações, tanto para as máximas 

quanto para as mínimas. Os grandes corpos d’água 

são excelentes reguladores de temperatura; dessa 

forma, no Hemisfério Sul, por conter maior quanti-

dade de água, o clima é mais regulado por ela, sen-

do menos afetado pelas grandes variações de tem-

peratura se comparado com o Hemisfério Norte.

As Figuras 5 e 6, por sua vez, ilustram as variações de 

pressão atmosférica nos dois hemisférios para dois 

meses do ano: janeiro (Figura 5) e julho (Figura 6). Na 

Figura 5, a linha azul mostra uma maior concentra-

ção de área de terra, que produz maior aquecimento 

no verão do Hemisfério Sul; portanto, nessa região 

ocorrem as convecções térmicas e baixas pressões. 

Na linha de 30° Norte, observam-se as regiões de 

alta pressão atmosférica, que definem as áreas pre-

dominantemente secas e representadas em amare-

lo. No mês de julho, a extensão de área de terra que 

recebe incidência direta da luz solar é muito maior 

para o Hemisfério Norte e as áreas de baixa pressão 

são muito mais pronunciadas na Ásia, provocando 

as famosas chuvas de monções no norte da Índia e 

Bangladesh. O sul da América do Sul fica encravado 

entre duas zonas de alta pressão atmosférica, locali-

zadas nos oceanos Atlântico e Pacífico. Na Figura 6, 

as zonas de alta pressão atmosférica (linha contínua 

de 30° Sul de latitude) ocorrem predominantemente 

nos oceanos, mas também atingem o sul da América 

do Sul, África e Oceania (mais na Austrália), que pos-

suem inversos secos.

Figura 5 - Média das pressões atmosféricas para o mês de janeiro.
Fonte: Maps of the world.
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A Figura 7 apresenta as Zonas de Convergência 

Intratropical (ZCITs) e sua ligação com as estações 

do ano, devido à mudança de posição do Sol em 

relação ao Equador da Terra. As zonas ilustradas 

são apenas uma média, pois o equilíbrio depen-

de da quantidade de energia que o planeta recebe 

do Sol, que não é constante. Dessa forma, nosso 

clima, definido pela circulação atmosférica, é in-

timamente ligado à emissão de energia de nossa 

estrela, que determinará as secas ou as enchentes, 

estabelecidas pelas zonas de alta e baixa pressão 

ao redor do globo. Tudo depende de onde acon-

tecerá o equilíbrio entre as massas de ar. Uma di-

minuição da quantidade de energia emitida pelo 

Sol e absorvida pela Terra poderá fazer com que 

as zonas de alta pressão fiquem mais próximas do 

Equador, ou melhor, em uma latitude (norte e sul) 

não a 30°, mais algo em torno de 25°. Se aumen-

tasse essa energia, as zonas ficariam mais distan-

tes, a uma latitude (norte e sul) em torno de 35°. 

Nota: ZCITs são cinturões de baixa pressão formados 

pela convergência do ar quente e úmido das latitudes 

próximas ao Equador. Mudam de posição de acordo 

com as estações do ano, em alinhamento com a posi-

ção do Sol.

Figura 7 - ZCITs.

Figura 6 - Média das pressões atmosféricas para o mês de julho.
Fonte: Maps of the world.

Aí, sim, as mudanças causariam grandes altera-

ções no clima terrestre, fazendo diferir o clima de 

um ano para o outro.

Fonte: http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/
verInformacion.aspx?id=1110
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A circulação oceânica também regula a tempera-

tura em nosso planeta, conforme ilustra a Figura 

8. Nela, podemos notar que a Grã-Bretanha está 

localizada mais ao norte do que a cidade de Nova 

Iorque, porém é mais frio nesta cidade do que em 

Londres, localizado na latitude 51°30’ Norte. Isso 

se deve ao fato da corrente quente que chega do 

Golfo do México e atinge o oeste europeu. Nova 

Iorque está localizada na latitude 42°08’ Norte, 

mais ao sul do que a cidade espanhola de Santia-

go de Compostela, localizada na latitude 42°52’ 

Norte, mas a cidade galega é mais quente que a 

norte-americana.

Agora, vamos voltar aos efeitos climáticos viven-

ciados atualmente no estado de São Paulo e sul de 

Minas Gerais. Como poderia o efeito do Sol afetar 

nosso clima?

Primeiramente, gostaria de contar a história da 

construção do Sistema Cantareira. Idealizado na 

década de 1960, previa a construção de cinco 

reservatórios em duas etapas. A primeira etapa 

foi iniciada em 1967 e concluída em 1974, com a 

construção dos reservatórios de Cachoeira, Ati-

bainha, Juqueri (atual Paiva Castro) e Águas Cla-

ras, da Estação Elevatória de Santa Inês (EESI), 

além dos túneis 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A outorga para a 

transposição das águas dos afluentes do rio Ati-

baia foi concedida por 30 anos, razão pela qual 

foi realizada sua renovação em 2004, por mais 

dez anos, que deveria ter sido revista em agosto 

de 2014. Devido à grave estiagem, a renovação 

foi postergada para outubro de 2015. Já a segun-

da fase, correspondente à construção dos reser-

vatórios dos rios Jaguari e Jacareí, cujos volumes 

somados correspondem a 82% de todo o volume 

armazenado, foi iniciada em 1977 e concluída em 

1982. No verão de 1982/83, ocorreu o efeito El 

Niño, que provocou grandes precipitações nos es-

tados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Choveu, em um ano, o equivalen-

te à precipitação de dois anos. Assim, em menos 

de um ano foi possível o enchimento desses dois 

reservatórios. A partir daí, o Sistema Cantarei-

ra passou a operar em sua plenitude. A Figura 9 

ilustra o Sistema Cantareira em suas duas fases  

de construção.

Figura 8 - Circulação oceânica, responsável também pela redistribuição de energia em nosso planeta.
Fonte: http://www.geol.umd.edu/sgc/lectures/climatepart2.html
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Para dimensionar um reservatório, há a necessida-

de de conhecer o regime hidrológico da região em 

que será construído. As vazões são variáveis sazo-

nais, ou melhor, no verão, são abundantes, porque 

no Sudeste brasileiro o verão é chuvoso e o inver-

so, seco, como já abordado a respeito da circula-

ção atmosférica; no inverno, as vazões são baixas. 

A finalidade do reservatório é acumular o excesso 

de água no verão, para ser utilizado no período de 

estiagem. Então, as barragens têm dupla função: 

redução dos efeitos das enchentes no período chu-

voso e regularização das vazões, para atendimento 

das demandas hídricas durante o período seco, au-

mentando a segurança hídrica de uma região. 

As precipitações também são altamente variáveis 

em torno de sua média; em um ano podemos pre-

senciar uma cheia muito grande e, no ano seguin-

te, passar por uma estiagem. Dessa forma, é de 

suma importância o conhecimento desses dados 

hidrológicos, tanto de chuvas quanto de vazão 

dos rios. Quanto maiores forem as extensões das 

séries históricas, mais acurados serão os projetos 

dos barramentos quanto à determinação de sua 

capacidade de regularização.

Vejamos o que aconteceu com o dimensionamento 

dos reservatórios do Sistema Cantareira. Os estu-

dos para a elaboração dos projetos dos barramen-

tos iniciaram na década de 1960, época em que 

não havia postos fluviométricos na região com lon-

gas séries históricas de registro de vazões; existiam 

apenas cinco postos, com séries curtas, apenas um 

com mais de 30 anos, todos localizados no rio Ati-

baia, com extensão média inferior a 22 anos.

A Figura 10 ilustra na barra do tempo as precipi-

tações totais anuais para o posto pluviométrico 

Figura 9 - Desenho esquemático do Sistema Cantareira.

Capacidade 22,0 m3/s
Obras: Início 1977
 Término 1982

Capacidade Total: 33 m3/s
Concepção: DAEE, Projeto Juqueri, 1966.
Consolidade Plano HIBRACE, 1968

SISTEMA CANTAREIRA

SISTEMA CANTAREIRA

Obras: Início 1967 Término 1972

1ª Fase
Capacidade 11,0 m3/s

Represa
Jaguari e Jacareí Represa

Cachoeira

Túnel 7
Túnel 6

Túnel 5

Túnel 3

Túnel 1

ESI

Túnel 2

Elevatória de Santa Inês

Represa
Atibainha

Represa
Água Claras

ETA
Guaraú

Represa
Paiva Castro

2ª Fase
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instalado no Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC), cuja série histórica inicia-se no final do sé-

culo XIX. Na figura, podemos observar que o pe-

ríodo compreendido entre os anos de 1933 e 1969 

foi o mais seco de toda a série histórica. Também 

verificamos que as precipitações médias para os 

anos anteriores a 1933 e posteriores a 1970 são 

Vejamos mais argumentos para nossa afirmação 

anterior. Há um efeito cíclico de longo período di-

fícil de perceber, uma vez que nossas séries históri-

cas, em sua maioria, são inferiores a 40 anos de ex-

tensão, mas esses comportamentos cíclicos podem 

ser detectados nas séries hidrológicas mais longas. 

No estudo elaborado pelo Consórcio HIDROPLAN, 

intitulado Plano integrado de aproveitamento e con-

trole dos recursos hídricos das bacias do Alto Tietê, 

Piracicaba e Baixada Santista, de 1995, foi realiza-

da uma análise da disponibilidade de água nas ba-

cias que compõem atualmente a macrometrópole 

paulista. O estudo hidrológico realizado recupe-

rou/complementou as vazões médias mensais do 

rio Piracicaba, em Piracicaba, do rio Jaguari, em 

Fazenda Buenópolis e Usina Ester, e do rio Ati-

baia, em Atibaia, Bairro da Ponte e Acima Paulínia, 

para o período de janeiro de 1930 a dezembro de 

Figura 10 - Série histórica de precipitações do posto pluviométrico instalado no IAC, no município de Campinas, coração da 
bacia do rio Piracicaba, no estado de São Paulo.
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maiores que aquela observada no período entre 

1933 e 1969. Por que essa informação é impor-

tante? Ela é importante para compreendermos 

que a variabilidade climática é uma realidade e 

um processo natural cíclico, não tendo o homem 

qualquer poder de alterá-la.

1993. Tal estudo foi possível porque esses postos 

fluviométricos, criados na ocasião da construção 

do Sistema Cantareira, já dispunham de uma série 

histórica de mais de 20 anos, permitindo a defini-

ção das séries de vazões naturais médias mensais. 

Na Nota Técnica Conjunta ANA/DAEE-SP, de 

2004, o estudo do Consórcio HIDROPLAN foi es-

tendido de janeiro de 1994 até dezembro de 2003, 

aumentando as séries de vazões em dez anos. O 

estudo subsidiou, assim, as negociações para a 

aprovação do pedido de outorga do Sistema Can-

tareira e para a definição das condições de opera-

ção dos seus reservatórios, constantes da Portaria 

DAEE nº 1.213, de 6 de agosto de 2004.

Ressalta-se que nenhum desses dois estudos, 

tampouco o estudo de concepção dos reservató-

rios do Sistema Cantareira, levaram em conside-

Período 35 anos com severa 
estiagem nas bacias
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ração os efeitos cíclicos de longos períodos. Esses 

períodos longos mais secos e úmidos se sucedem 

ciclicamente e são conhecidos como efeito José. 

Outro efeito existente é o Noé, observado no ve-

rão de 1982/83, como já mencionado, que foi ca-

paz de encher os reservatórios de Jaguari e Jacareí 

em menos de um ano, uma vez que a chuva nesse 

verão foi equivalente ao dobro da média histórica 

para o período. No estudo original de concepção 

do Sistema Cantareira, destaca-se que a falta de 

ferramentas computacionais – não disponíveis 

naquela época (1960-1975) – e os registros dis-

poníveis não permitiram a detecção desses efei-

tos, por não estarem caracterizados e também por 

somente terem sido descobertos em 1968, no es-

tudo dos estatísticos Mandelbrot e Wallis (1968).

A ocorrência de registros fluviométricos temporais 

de um longo período seco, os quais embasaram os 

estudos de dimensionamento originais dos reser-

vatórios do Sistema Cantareira, pode ter levado a 

um aumento da exposição ao risco de enchentes a 

jusante dos reservatórios do sistema, visto que foi 

dimensionado com os dados históricos de um pe-

ríodo prolongado de baixas vazões e operado em 

um período prolongado de altas vazões. 

efeitos Noé e José
Em artigo publicado na Water Resources Research, 

em 1968, Benoit B. Mandelbrot e James R. Wallis 

estudam os dados fluviométricos históricos de 

alguns dos grandes rios do mundo, em particular, 

do Nilo, no Egito. Eles identificam padrões recor-

rentes, os quais, em alusão ao comportamento de 

personagens bíblicos do livro de Gênesis, batizam 

como efeito José e efeito Noé.

O efeito José está relacionado ao personagem bí-

blico José do Egito, que interpretou o sonho das 

vacas gordas e magras  como um período de sete 

anos de colheitas fartas e em abundância, trazendo 

prosperidade para o Egito, seguidos de sete anos 

de secas, que trariam fome e miséria. Segundo o 

texto bíblico, a interpretação foi correta e o fato foi 

observado: sete anos de boas colheitas seguidos 

de sete anos de seca e fome. Esse efeito descreve a 

“persistência” dos fenômenos, no caso, as chuvas. 

Os autores dissertam que as tendências tendem 

a persistir, ou seja, é provável que um lugar casti-

gado por secas recorrentes continue a sofrer com 

elas; já em locais em que há chuvas em abundân-

cia, é provável que elas perpetuem. Em outras pa-

lavras, as coisas tendem a ficar do jeito que têm 

sido nos últimos tempos. Definem que “um pe-

ríodo longo não usual de precipitações (altas ou 

baixas) pode ser extremamente longo” (MANDEL-

BROT; WALLIS, 1968). Nesse caso, podemos inter-

pretar o sentido de “longo” como um período de 

30 a 50 anos. Os autores afirmam ainda que “os 

modelos atuais de hidrologia estatística não con-

sideram um ou outro efeito e devem ser substi-

tuídos” (MANDELBROT; WALLIS, 1968), porque os 

testes estatísticos de tendências misturam esses 

períodos e a informação se perde. 

O efeito Noé está relacionado à história do gran-

de dilúvio, sendo a Noé atribuído o crédito de ter 

construído a arca. Esse efeito descreve a “descon-

tinuidade”. Mandelbrot e Wallis (1968) afirmam 

que, quando algo muda, pode ser de forma abrup-

ta; em suas palavras: “Nós designamos como 

Efeito Noé ao fato que uma precipitação extrema 

pode ser realmente muito extrema, [...]”(MANDEL-

BROT; WALLIS, 1968). Isso equivale a dizer que se 

pode esperar o inesperado. 

De acordo com o escritor científico James Gleick, 

“os efeitos Noé e José empurram para direções 

diferentes, mas se eles se somam levam a isto: as 

tendências da natureza são reais, mas elas podem 

desaparecer tão rapidamente como apareceram”. 

Eles são “quase ciclos” ou “ocorrem” em séries 

de tempo cíclicas, que se parecem, mas não são 

iguais, visto que os efeitos não ocorrem em uma 

base previsível regular. 

Outros estudos confirmam o comportamento do 

efeito José. Por exemplo, consoante Djane Fonseca 
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da Silva (2013, grifo do autor), em Efeito de José e 

Noé nas cotas do rio São Francisco:

O Efeito do José e Noé é observado em vários rios 

da América do Sul e da África; na América do Sul foi 

observado aumento de vazão após 1970 enquanto 

que na África, ocorreu o contrário.

[...] testar a hipótese do Efeito do José e Noé sobre 

variações de cotas de rios nesta bacia hidrográfica. 

Os dados diários de cotas de rio utilizados foram 

obtidos através da Agência Nacional das Águas 

(ANA) para o período de dados de 1938-2010. 

Concluiu-se que o efeito José e Noé também ocor-

reu na bacia hidrográfica do rio São Francisco, prin-

cipalmente nas sub-bacias do ASF e MSF, não sendo 

tão marcantes no SMSF e BSF, as quais também so-

frem intervenção de Sobradinho desde 1979. 

Rios da América do Sul e da África já apresentaram 

esse comportamento, como citado por Tucci e Clarke 

(1980) e Collischonn et al. (2001), onde relataram que 

na América do Sul foi observado aumento de vazão 

após 1970 enquanto que na África ocorreu o contrário. 

Tucci e Braga (2003) citaram que desde 1970 as 

regiões centro-oeste, sul e sudeste apresentaram 

vazão média cerca de 30% superior a do período 

anterior. Segundo os autores, o aumento de vazões 

ocorre, pelo menos parcialmente, como conse-

quência de um aumento simultâneo, mas menos in-

tenso, das precipitações da mesma região do Brasil. 

Simultaneamente, em algumas regiões da África 

(exemplo, a Bacia do Congo e África subsaariana), 

passaram por período menos úmido do que perío-

dos anteriores, o que ocasionou redução de vazões 

e cotas de rios (Tucci e Braga, 2003). 

Já Tucci (2011), dá como exemplo as diferentes va-

riações observadas no rio Paraguai e no Lago Vitó-

ria. A série de Ladário no rio Paraguai apresentou 

cotas máximas anuais de 1900 a 1960, quando flu-

tuou perto de 4,0 m, enquanto que no período de 

1960 a 1973, chegou um pouco acima de 2,0 m. De-

pois de 1974 a 2000 atingiu cerca de 5,0 m. No lago 

Vitória, na África, o período de níveis foi o oposto 

ao do rio Paraguai, cheia entre 1960 e 1973 e níveis 

muito abaixo no restante.

Diante do exposto, podemos esperar a continuação 

do que está acontecendo, mas também devemos 

esperar o inesperado. Mas por que, em nossa socie-

dade moderna e com toda nossa tecnologia, ainda 

temos que esperar o inesperado e não conseguimos 

ainda prevê-lo? A resposta a essa questão talvez es-

teja sob nossos pés, ou melhor, sobre nossas cabe-

ças: o Sol. Assim, vamos falar sobre os ciclos solares.

Já foi discutido sobre a quantidade de energia que 

a Terra recebe por metro quadrado por segundo de 

nosso Sol. Agora, vamos ver o tempo de resposta 

desses estímulos ou dessa energia para a mudan-

ça da temperatura de nosso planeta. A Figura 11 

ilustra duas curvas: uma descreve os comprimen-

tos preditos para os ciclos solares e a outra, a tem-

peratura na superfície da Terra. Pode-se observar 

que existe um atraso, um delay, entre elas, o qual 

pode ser percebido entre dez e 18 anos.

A Figura 12 ilustra a temperatura média da Terra 

e suas tendências de 2001 até 2013; nela, verifi-

camos a tendência de diminuição da temperatu-

ra média global nos últimos anos. A temperatura 

média máxima da Terra ocorreu em 1998 e vem 

decaindo desde então. Já a Figura 13 mostra a va-

riação das temperaturas médias da superfície da 

terra, dos oceanos e a média global dos últimos 

Figura 11 - Temperaturas superficiais comparadas com 
o comprimento dos ciclos solares desde 1858. 

Fonte: http://www.brighton73.freeserve.co.uk/gw/solar/solar.htm.
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130 anos. Verifica-se que a temperatura máxi-

ma média global média ocorreu em 1998, tendo 

invertido sua tendência de crescimento para de-

crescimento, padrão verificado várias vezes ao 

longo dos últimos 130 anos. Pode-se observar, 

ainda, que havia uma tendência de decrescimento 

da temperatura, considerando o período de 1930 

a 1970, que coincide com o período mais seco de 

nossos registros no caso das bacias dos rios Pira-

cicaba, Capivari e Jundiaí. A partir da década de 

Figura 12 - Anomalia na mudança de temperatura anual global em Celsius.

Figura 13 - Variação da temperatura média na terra, oceano e média global ao longo das últimas décadas.

Fonte: http://www.brighton73.freeserve.co.uk/gw/solar/solar.htm.

Fonte: http://www.bbc.com/news/science-environment-24173504 (Met Office).

As linhas sólidas conectam a mudança anômala da temperatura que variam 
de um ano a outro. As linhas tracejadas são ajustes lineares. Enquanto a 
temperatura global continua ainda muito quente, a mudança na anomalia 
ano a ano tende a ser mais frio versus mudanças mais quentes. Mudança média para os anos 2000: +0,01oC
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1970, as temperaturas cresceram e aumentaram 

as precipitações nas regiões Sudeste e Centro

-Oeste. Coincidência?

Vamos tentar explicar esses fenômenos à luz de 

outra teoria, a teoria dos ciclos solares. 

Nossa civilização aprendeu, ao longo dos séculos, 

as razões pelas quais existem as marés. Atualmen-

te, sabemos que elas são o efeito da atração da 

Lua, do Sol, dos outros planetas de nosso Sistema 

Solar e do centro da galáxia, na ordem de maior 

para menor efeito. Para estudos de marés, consi-

deram-se diferentes períodos, como as duas ma-

rés diárias (12h), as marés de Luas Cheia e Nova 

(14 dias) e outros ciclos de maiores períodos. As-

sim também funciona o nosso Sol, com diferentes 

ciclos, que podem se sobrepor uns aos outros.

O clima terrestre depende de um equilíbrio deli-

cado entre diferentes fatores e não se pode com-

preendê-lo prendendo-se apenas a um processo 

simples e isolado, como o efeito estufa provocado 

pela emissão de carbono na atmosfera. Todos es-

ses processos devem ser analisados em conjunto.

Segundo Guerrero (2009), a temperatura média da 

Terra depende principalmente do brilho do Sol e 

da quantidade de radiação que alcança nosso pla-

neta, a qual está diretamente relacionada com as 

manchas solares. Em períodos de pouca atividade, 

o número de manchas solares é escasso ou inexis-

tente, enquanto, nas épocas de números máximos 

de manchas, elas podem chegar a 200. Em 1843, 

Heinrich Schwabe observou que o número de 

manchas registradas não era constante ao longo 

do tempo, mas aumentava ou diminuía em ciclos 

de aproximadamente 11 anos. Isso porque sua vi-

sibilidade é afetada pela rotação diferencial do Sol, 

que possui durações distintas em cada latitude. 

Dado que o Sol é a fonte de energia para a Terra, 

parece possível que, quando sua atividade diminui 

e reduzem-se as manchas solares, ocorra um efei-

to de esfriamento do clima no planeta. 

Ainda segundo o autor, existem quatro ciclos sola-

res que são mais ou menos importantes dependen-

do da duração dessa atividade. Essas variações na 

atividade solar foram e são estudadas sobre uma 

base de análise do carbono 14 (14C), isótopo que 

se forma pela ação dos raios cósmicos sobre o ni-

trogênio atmosférico (GUERRERO, 2009).

O primeiro e mais famoso ciclo solar, assim men-

cionado por Guerrero (2009), é o de Schwabe, cuja 

duração varia entre oito e 13 anos, com uma mé-

dia de 11 anos. Considerado o spot solar, o ciclo foi 

descoberto por Heinrich Schwabe (1789-1875), 

mediante a observação da aparição das manchas 

solares. O autor afirma que este é um ciclo em que 

o Sol atravessa todas as suas etapas de atividade. 

Começa do mesmo modo que acaba, com uma ati-

vidade muito escassa, enquanto, na zona central, 

existe um máximo, sendo a atividade solar elevada. 

Nesses ciclos solares, podem ocorrer variações de 

luminosidade e ventos solares ou no campo mag-

nético, mas ambos estariam relacionados entre si.

No mínimo do ciclo de Schwabe, a Terra recebe-

ria menos radiação ultravioleta, o que resulta-

ria em uma redução na produção de ozônio na 

estratosfera; no máximo do ciclo, a produção de 

ozônio aumentaria de 1 a 2%. Essa variação na 

concentração de ozônio na estratosfera contri-

buiria para o efeito estufa, mediante a absorção 

de raios infravermelhos, e, portanto, haveria uma 

diminuição na temperatura durante o mínimo de 

Schwabe e vice-versa, de forma que esses efeitos 

seriam compensados ao longo do tempo.

O segundo ciclo, o de Hallstattzeit, também foi 

confirmado pela análise da concentração de 14C 

e dados climáticos. Alguns pesquisadores asso-

ciam-no às atividades solares, enquanto outros 

creem que seria um tipo de oscilação do sistema 

oceano-atmosfera. Este ciclo teria um período 

de 2.300 anos e seu próximo mínimo deverá ser 

alcançado por volta do ano 2800 e seu mínimo, 

somente em 3950. Seu mínimo coincidiu com o 

mínimo de Maunder, ocorrido entre o final do sé-
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culo XVII e o início do século XVIII (1645-1715). O 
mínimo de Maunder ficou conhecido como a pe-
quena idade do gelo, pois, durante sua ocorrência, 

foi responsável por invernos mais rigorosos.

No terceiro ciclo, conhecido como ciclo de Suess, 

a análise do 14C indica uma periodicidade varian-

do de 150 a 200 anos. As datas de ocorrência dos 

mínimos de Oort, Wolf, Sporer, Maunder e Dalton, 

Figura 14 - Mínimos durante o último milênio.
Fonte: http://www.astrosafor.net/Huygens/2009/78/huygens-78-miguel.pdf.

apresentados na Figura 14, sugerem uma periodi-

cidade aproximada de um a dois séculos. Este ciclo 

conduz a uma variabilidade de amplitude no ciclo de 

Schwabe, como mencionado por Guerrero (2009), 

quando se comparam os ciclos de 1715 e de 1958.

O quarto e último ciclo mais importante, o de 

Gleissberg, teria um período variando de 67 a 100 

anos e foi descoberto por Gleissberg, em 1958. Este 

ciclo teria efeitos diretos sobre o ciclo de Schwabe 

e estaria relacionado com a variação do diâmetro 

solar de 0’5” de arco, com um período aproximado 

de 900 dias ou 27 meses da mesma fase, e também 

com o movimento do Sol ao redor do baricentro de 

massa do Sistema Solar. O máximo de Gleissberg 

ocorreu por volta de 1984 e foi o primeiro de uma 

longa sequência de máximos relacionados com as 

fases zero em um ciclo de 166 anos. Seus próximos 

máximos deverão ocorrer aproximadamente em 

2069, 2159 e 2235. Tem-se observado que, duran-

te a metade deste ciclo, o número de manchas so-

lares é bastante superior ao da outra metade.

Podemos fazer a seguinte análise: na Figura 11, 

verificamos que a máxima temperatura da super-

fície da Terra ocorre entre dez e 18 anos do má-

ximo comprimento do ciclo solar. O máximo de 

Gleissberg ocorreu em 1984 e a máxima tempe-

ratura registrada, em 1998, 14 anos depois. Mais 

uma coincidência?
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A Figura 15 ilustra o ciclo de Gleissberg, estando 

seu próximo mínimo previsto para ocorrer por volta 

do ano 2030. Se considerarmos 14 anos para o re-

flexo desse mínimo na temperatura da Terra, 2044 

será o ano mais frio; a partir dele, as temperaturas 

novamente irão se elevar, sem qualquer interferên-

cia com a concentração de dióxido de carbono.

Quase todos os mínimos de Gleissberg depois do 

ano 300 d.C., como, por exemplo, 1670, 1810 e 

1895, coincidem com climas muito frios no He-

misfério Norte, enquanto seus máximos ocorrem 

em climas mais quentes, como, por exemplo, os 

anos de 1130 (ótimo climático medieval) e 1998 

(aquecimento global antropogênico).

Dessa forma, analisando diferentes dados clima-

tológicos em réguas de longos períodos de tempo, 

encontraremos comportamentos cíclicos. Nesse 

sentido, a Figura 16 apresenta a variação do Índice 

Figura 15 - Ciclo de Gleissberg.

Figura 16 - PDSI para o Oeste americano.

Fonte: http://www.astrosafor.net/Huygens/2009/78/huygens-78-miguel.pdf.

Fonte: World Climate Report (2005).
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de Severidade de Secas de Palmer (PDSI), em uma 

régua de 1.200 anos, para o Oeste americano, em 

que valores negativos indicam períodos mais se-

cos e positivos, períodos mais úmidos. Já a Figura 

17 mostra dados a respeito da Oscilação Decadal 

do Pacífico (ODP), em que encontramos não um, 

mas dois ciclos distintos.

Na Figura 18, estão apresentadas as séries his-

tóricas de vazão do rio Colorado. Há um período 

observado compreendendo os últimos 100 anos e 

as vazões desde o ano 800 foram recuperadas por 

meio de técnicas de 14C. Na sequência, foi monta-

da uma série com a somatória de três outras qua-

Figura 17 - Índice da ODP.
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_decadal_oscillation.

se cíclicas, cujos períodos variam próximos a 11, 

80 e 170 anos, para simular seu comportamento 

e superposição. Para melhorar a visualização, foi 

somada a elas a constante 100, a fim de limpar a 

série resultante da poluição visual. O resultado re-

presenta bem o comportamento das vazões do rio 

Colorado, nos Estados Unidos. Observa-se, nessa 

série artificial, que os máximos e mínimos podem 

variar, representando com bastante similaridade 

o efeito natural observado. Dessa forma, a teoria 

dos ciclos solares consegue explicar muito melhor 

o efeito natural do clima que aquela do aqueci-

mento global de origem antropogênica.
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Figura 18 - Vazões naturais e reconstituídas do rio Colorado, Arizona.
Fonte: http://www.southwestclimatechange.org/figures/past_flows. 

Para terminar nossos argumentos, vamos compa-

rar os efeitos do clima em dois anos distintos: 1953 

e 2014. Em 1953, ainda não havia internet e as in-

formações demoravam muito mais tempo para ser 

noticiadas ou simplesmente eram esquecidas. Há 

61 anos, no Brasil, havia seca no Nordeste, Sudeste 

e Centro-Oeste, como também ocorreu a maior en-

chente do rio Amazonas. O Oeste americano tam-

bém sofria com a seca e a Europa, com as enchen-

tes – a Holanda foi o país europeu mais afetado 

naquele ano. Na China, uma seca, em toda a déca-

da de 1950, dizimou mais de 30 milhões de pessoas 

de fome; já o Japão sofria com as enchentes. 

Ademais, a concentração de dióxido de carbono 

era muito menor que a atual e ainda não tinha sido 

construída a Transamazônica; dessa forma, esses 

fenômenos não poderiam estar relacionados com 

a ação humana, uma vez que a Floresta Amazôni-

ca continuava virgem. A industrialização no Brasil 

ainda engatinhava, havia muito pouca poluição; 

nosso país era agrário e 80% da população era 

rural. Qual é a explicação para esses fenômenos? 

Em 2014, observamos os mesmos efeitos climáti-

cos nas mesmas regiões. Coincidência? Não, não 

creio. Parece-me mais um padrão, que pode ser 
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explicado pela variação na emissão de energia de 

nossa estrela maior, o Sol.

A Figura 19 faz um paralelo das regiões mencio-

nadas nesses dois anos. Qual é a explicação? A 

resposta é uma só: ignorância! Ainda desconhe-

1953 2014

cemos nosso planeta e como ele funciona. Temos 

um caminho para novas pesquisas, não cabendo a 

um engenheiro civil como eu, mas, sim, aos astro-

físicos e físicos solares, tentar comprovar ou rejei-

tar essa hipótese.

Rio Piracicaba
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1953 2014

Amazonas

Oeste americano

Amazonas

Oeste americano 

Europa
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1953 2014

China

Japão

Figura 19 - Eventos climáticos extremos no Brasil, Estados Unidos, Europa, China e Japão, em 1953 e 2014.
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resumo: 
A dessorção de amônia apresenta-se como alternativa para remoção do nitrogênio amoniacal do lixiviado de 
aterro sanitário, por meio da transferência de massa da fase líquida para gasosa. Para não contribuir com a 
poluição atmosférica, o gás amônia liberado durante o processo foi submerso em solução ácida. A neutrali-
zação da amônia gera aquamônia, produto que pode ser utilizado como fertilizante na agricultura. O trabalho 
foi realizado na EXTRABES, na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba, utilizando um sistema experi-
mental constituído por três torres de recheio e um reator para recepção do gás amônia. O lixiviado utilizado 
durante o processo foi coletado no aterro sanitário da cidade de João Pessoa (PB). O sistema experimental foi 
monitorado com pH do lixiviado variando de 9 a 11 e sob três granulometrias de recheio para as torres (brita 
nº 12, 19 e 25). A eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal variou em função do pH e da granulometria 
do recheio aplicado às torres. 

Palavras-chave: Lixiviado. Dessorção de amônia. Torres de recheio.

Abstract: 
The desorption of ammonia is presented as an alternative for removal of ammoniacal nitrogen from landfill 
leachate by means of mass transfer from gas to liquid phase. To not contribute to air pollution , the ammonia gas 
released during the process was submerged in acid solution. The neutralization of ammonia aqua ammonia ge-
nerates product which can be used as fertilizer in agriculture. The study was conducted at EXTRABES in Campina 
Grande Paraíba state , using the experimental system consists of three towers and filling a reactor for receiving 
the ammonia gas. The leachate used in the process were collected in the landfill of the city of João Pessoa (PB). 
The experimental system was monitored with pH of the leachate ranging 9-11 and under three grainy filling for 
the towers (gravel No. 12, 19 and 25). The removal efficiency of ammonia nitrogen varied as a function of pH and 
particle size of the filling applied towers. 

Keywords: Leachate. Desorption of ammonia. Towers filling. 
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1 iNtrodução
No Brasil, são gerados cerca de 62.730.096 t/ano 

de Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs), dos quais 

90,17% são coletados, sendo que 58% têm como 

destinação aterros sanitários e os 42% restantes 

correspondem a 76 mil toneladas diárias, que são 

encaminhadas para lixões ou aterros controlados 

(ABRELPE, 2012).

Um dos grandes problemas encontrados no ge-

renciamento de aterros sanitários de resíduos ur-

banos diz respeito à produção e ao tratamento de 

alguns subprodutos. Entre os subprodutos resul-

tantes do processo de bioestabilização da matéria 

orgânica putrescível, o lixiviado necessita de uma 

atenção especial, principalmente nos casos em 

que o aterro sanitário está situado em áreas com 

alta precipitação pluviométrica, onde a produção 

desse líquido é abundante e, consequentemente, 

o risco de contaminação do solo, de lençóis freá-

ticos e de leitos de rios é alto, podendo ocasionar 

forte impacto ambiental. 

O lixiviado é composto por elevados teores de ma-

terial carbonáceo e nitrogenado. O material car-

bonáceo geralmente é de difícil biodegradação, o 

que compromete o desempenho do processo de 

tratamento. Sendo assim, é necessária a realiza-

ção do tratamento físico e químico, seguido do 

tratamento biológico, visando à redução da con-

centração de nitrogênio amoniacal e formação de 

melhores condições para realização do tratamen-

to biológico (KIM et al. 2007).

Uma alternativa que vem sendo estudada e tem 

se mostrado eficiente na remoção de nitrogênio 

amoniacal em lixiviado é a dessorção de amô-

nia. Esse processo baseia-se na transferência 

de massa da fase líquida para a fase gasosa, 

mediante a injeção de ar no líquido por meio 

de difusores ou outros mecanismos de aeração, 

após ser estabelecida a condição de Potencial 

Hidrogeniônico (pH) adequada (GOMIDE, 1983).

2 LixiviAdo
Os resíduos sólidos, após a deposição em aterros 

sanitários, sofrem alterações físicas, químicas e 

biológicas. Consequentemente, a degradação da 

fração orgânica, em combinação com a percola-

ção de águas pluviais, leva à geração de um líqui-

do altamente contaminante, chamado lixiviado 

(KURNIAWAN, et al., 2006). 

A composição dos lixiviados de aterro sanitário é 

variável, dependendo do tipo e estágio de decom-

posição do RSU, grau de estabilidade dos resíduos 

sólidos, hidrologia local, variação climática sazonal, 

umidade e idade do aterro. De acordo com Abbas et 

al. (2009), a quantidade de lixiviado gerado em um 

aterro sanitário depende da percolação de águas 

pluviais por meio dos resíduos, processos bioquími-

cos das células dos resíduos, teor de água inerente 

e grau de compactação dos resíduos no aterro. En-

tre as fontes que contribuem para sua formação, a 

água da chuva, que percola pela camada de cober-

tura é, sem dúvida, a mais relevante.

Os parâmetros físicos, químicos e biológicos mais 

frequentes utilizados para determinar a compo-

sição do lixiviado são pH, , Demanda Química de 

Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigê-

nio (DBO5
), Carbono Orgânico Total (COT), Nitro-

gênio Total Kjeldahl (NTK), nitrogênio amoniacal, 

alcalinidade, série de sólidos, ácidos orgânicos vo-

láteis, metais pesados e toxicidade. Tais parâme-

tros são essenciais para controlar a descarga do 

lixiviado tratado nos corpos aquáticos receptores.

A composição e característica dos lixiviados de 

aterro sanitário são variáveis. Segundo Atmaca 

(2009), dependem de fatores como: tipo de resí-

duo aterrado, grau de decomposição, clima, esta-

ção do ano, idade do aterro, profundidade do resí-

duo aterrado e tipo de operação de aterro.

A remoção de material carbonáceo e nitrogenado, 

baseada na DQO, na DBO e na remoção de amônia, 

é uma das condições habituais antes da descarga 

do lixiviado em corpos hídricos (ATMACA, 2009). 
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Os métodos de tratamento biológico são eficazes 

para a redução da matéria orgânica em lixiviados 

de aterros sanitários recentes, porém apresen-

tam ineficácia para lixiviado de aterro sanitário 

velho. Os lixiviados de baixa razão de biodegra-

dabilidade exigem técnicas de tratamento físico e 

químico para remover a matéria orgânica (SINGH  

et al. 2012).

3 A químicA do NitrogêNio
A química do nitrogênio é complexa devido aos di-

versos estados de oxidação que o elemento pode 

assumir na natureza. Além disso, esses estados de 

oxidação podem ser modificados positiva ou ne-

gativamente por microrganismos, dependendo 

das condições ambientais que prevalecem, sejam 

elas aeróbias, anaeróbias ou anóxicas. As formas 

mais comuns de nitrogênio em águas residuárias 

são: amônia (NH
3
), íon amônio (NH

4
+), gás nitro-

gênio (N
2
), íon nitrito (NO

2
-) e íon nitrato (NO

3
-) 

(SAWYER et al., 2003).

Nos recursos hídricos, a amônia em sua forma 

não ionizada (NH
3
) pode ser tóxica para diver-

sos organismos, afetando a taxa de crescimento 

ou, ainda, comprometendo a qualidade desses 

recursos hídricos devido à eutrofização, causa-

da pelo excesso de amônia, além do fósforo. Por 

isso, o lixiviado produzido e coletado nos aterros 

sanitários necessita de tratamento antes do seu 

lançamento no meio ambiente. Segundo a Reso-

lução nº 430/2011 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), a máxima concentração de 

lançamento em corpos aquáticos permitida para 

o nitrogênio amoniacal é de 20 mg/L.

Em meio aquoso e pH acima de 7, a amônia en-

contra-se em equilíbrio sob duas formas, que 

são a iônica (NH
4

+) e a molecular gasosa (NH
3
). 

A equação de equilíbrio pode ser descrita da se-

guinte forma:

NH
3(g) 

+ H
2
O

(l) 
↔ NH

4 
+ 

(aq) 
+ OH- 

(aq)  
(1)

O equilíbrio dessa equação depende de alguns 

fatores, destacando-se como principais duas va-

riáveis: pH e temperatura. Portanto, quanto mais 

elevado for o pH, maior será o percentual de amô-

nia na água residuária, uma vez que a Equação 1 

se desloca para a esquerda e o íon amônio (NH
4

+) 

se converte em gás amônia (NH
3
).

Com base na Equação 1 e admitindo que o valor da 

constante de dissociação (K
b
) a 25 ºC é igual a 1,8 

10-5, a constante de dissociação pode ser descrita 

pela Equação 2.

Em que:

K
b
 : constante de dissociação de basicidade;

NH
4

+ : concentração do íon amônio (mol.L-1);

OH- : concentração do íon hidroxila (mol.L-1);

NH
3 

: concentração do gás amônia (mol.L-1).

Utilizando as constantes de dissociação da água 

e da base, a Equação 2 passará a ser representada 

pelas Equações 3 e 4.

Em que:

 : fração do íon amônio;
 : fração do gás amônia;

 : constante de dissociação da base;

  
: concentração do íon hidrogênio (mol.L-1);

 : constante de dissociação da água.
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Figura 1 - Distribuição das espécies de íon amônio  
e gás amônia em função do pH. 

Fonte: Campos et al. (2010).

Com base nas Equações 3 e 4, é possível obter o 

diagrama que apresenta o comportamento da 

distribuição das espécies de íon amônio e gás 

amônia em função do pH (Figura 1).

Elevando o pH do meio aquoso, o equilíbrio da 

reação se desloca para a esquerda, favorecendo a 

maior presença de amônia. No pH em torno de 7, 

praticamente todo o nitrogênio amoniacal encon-

tra-se na forma de NH4
+, enquanto, no pH em tor-

ria sanitária e ambiental seja stripping (METCALF;  

EDDY, 2003).

A introdução mecânica de ar no meio líquido pela 

ação da circulação dessa massa de ar favorece 

a expulsão ou o arraste do gás amônia, normal-

mente para a atmosfera. Por isso, a principal des-

vantagem desse processo é o impacto ambiental, 

devido à liberação de gás amônia na atmosfera. 

Portanto, há necessidade de tratamento poste-

rior do gás, geralmente utilizando ácido clorídrico 

(HCl) ou ácido sulfúrico (H
2
SO

4
), para absorção da 

amônia (DI IACONI et al., 2010; RENOU et al., 2008).

A dissolução do gás amônia em líquidos depende 

da pressão parcial do gás na atmosfera adjacen-

te. Se essa pressão parcial for reduzida, a amônia 

tenderá a sair da água. Então, é possível remover 

amônia colocando gotas do efluente em questão 

em contato com ar livre de amônia. Nessas con-

dições, a amônia sairá da fase líquida, numa ten-

tativa de restabelecer o equilíbrio. Caso o gás de 

arraste escoe continuamente, em tese chegará 

um momento em que todo o composto indeseja-

do será removido da fase líquida (SOUTO, 2009).

Portanto, a presente pesquisa objetiva avaliar os 

efeitos causados pela granulometria do material 

de recheio e pH do lixiviado no processo de des-

sorção de amônia de lixiviado de aterro sanitário 

em torres de recheio.

5 mAteriAL e métodos
O sistema experimental foi construído, instalado 

e monitorado nas dependências físicas da Esta-

ção Experimental de Tratamento Biológico de Es-

goto Sanitário (EXTRABES), instituição da UEPB, 

situada geograficamente no bairro Tambor, na 

cidade de Campina Grande, estado da Paraíba,  

Nordeste do Brasil.

O lixiviado utilizado foi coletado no aterro sanitá-

rio metropolitano da cidade de João Pessoa (PB), 

localizado no Engenho Mussuré no Distrito Indus-

trial, a 5 km da BR-101, onde se recebe o resíduo 

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
0 2 4 6 8

pH

10 12 14

NH4
+

NH3

no de 9,2, cerca de 50% do nitrogênio amoniacal 

está na forma de NH
3
 e 50%, na forma de NH

4
+. Em 

pH superior a 11, praticamente todo o nitrogênio 

amoniacal está na forma de gás. Sendo assim, é 

possível retirar o gás amônia do meio aquoso, que 

ele pode ser removido por volatilização, ao passo 

que o íon amônio não pode. 

4 dessorção de AmôNiA
A dessorção consiste em um processo físico que 

se baseia na transferência de massa de um com-

posto indesejável volátil da fase líquida para a fase 

gasosa, por meio da injeção de ar que passa pelo 

meio líquido, mediante mecanismos de aeração.  

A transferência de massa da fase líquida para a 

fase gasosa recebe o nome técnico de dessor-

ção, embora o termo mais utilizado na engenha-
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do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal 

da Região Metropolitana, constituído pelas cida-

des de Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Lucena, Con-

de, Cruz do Espírito Santo e João Pessoa. 

Esse lixiviado foi coletado e transportado até as 

dependências da EXTRABES por meio de carros 

-tanque, onde foi realizada a caracterização física 

e química, e em seguida armazenado para poste-

riormente ser utilizado nas torres de recheio.

O sistema experimental foi dimensionado em es-

cala piloto, sendo constituído por um reservatório 

de polietileno para armazenamento do lixiviado in 

natura; três torres de recheio, construídas de PVC 

com 150 mm de diâmetro e 1,2 m de altura, tendo 

capacidade volumétrica unitária de 20 litros; um 

compressor de ar e um reator para recepção do 

gás amônia liberado durante o processo de des-

sorção. Na Figura 2, apresenta-se o esquema de 

funcionamento das torres de recheio e recolhi-

mento de amônia.

Os experimentos foram realizados em regime de 

batelada. Em todas elas, foram introduzidos 5 L 

de lixiviado em cada torre de recheio. Em senti-

do contrário ao deslocamento do líquido, o ar era 

injetado na parte inferior das torres, por meio de 

um compressor. À medida que o ar entrava em 

contato com o líquido, o gás amônia era arrastado 

para fora das torres com o ar, por meio da saída 

superior. O efluente gasoso era conduzido para o 

reator de recolhimento contendo solução de ácido 

bórico 2N.

Os experimentos realizaram-se em nove fases 

distintas, nas quais foram relacionados três níveis 

de espaços vazios (determinados pelas granulo-

metrias dos materiais de recheio) com três tipos 

de correção para o pH do lixiviado, a fim de avaliar 

a influência desses itens na dessorção de amônia.

6 mAteriAL de recheio
De acordo com Foust et al. (1982), a escolha do 

material de recheio utilizado nas torres depen-

de de fatores como: ser quimicamente inerte; ser 

resistente; proporcionar uma passagem adequa-

da do fluido sem implicar grande perda de carga; 

Figura 2 - Desenho do sistema experimental.
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oferecer um contato sódio-fluido efetivo (molha-

bilidade); e apresentar baixo custo. 

Optou-se por utilizar brita no recheio das torres 

de dessorção, uma vez que apresenta todas as ca-

racterísticas necessárias, além de ser um material 

de fácil acesso. Foram escolhidos três granulome-

trias diferentes de brita para o presente estudo 

(grande, intermediária e pequena).

A brita utilizada como material de recheio nas 

torres foi caracterizada de acordo com a norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

NBR 7211, por meio do método de peneiramen-

to, apresentando granulometrias de nº 12, 19 e 

25, possuindo espaço vazio de 49,9%, 48,5% e  

47%, respectivamente. 

Cada ensaio foi realizado utilizando uma única 

granulometria de brita como recheio e o lixiviado 

com único pH por vez nas três torres. Estas funcio-

navam simultaneamente em sistema de triplicata. 

Para determinar o número de tratamentos a ser 

realizados, foi feito um planejamento experimen-

tal do tipo fatorial completo. Pelo fato de serem 

estudados três níveis de espaço vazio nas torres 

e três níveis de pH, nove diferentes condições de 

tratamento foram geradas, conforme dados mos-

trados na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros operacionais  
aplicados às torres de recheio.

Parâmetro/ 
tratamento

pH Φ (%)

pH9B1 9 49,9

pH10B1 10 49,9

pH11B1 11 49,9

pH9B2 9 48,5

pH10B2 10 48,5

pH11B2 11 48,5

pH9B3 9 47,0

pH10B3 10 47,0

pH11B3 11 47,0

Nota: Φ (%) = porcentagem de espaço vazio.

7 moNitorAmeNto do sistemA experimeNtAL
O monitoramento do sistema experimental con-

sistiu na alimentação ascendente de ar e descen-

dente de lixiviado. As amostras de efluente líquido 

foram coletadas com frequência de 20 minutos 

para determinação dos parâmetros analíticos 

monitorados, de acordo com os métodos preco-

nizados pela American Public Health Association 

(APHA, 2005).

O processo iniciou-se com a correção do pH do 

lixiviado, por meio de hidróxido de cálcio. Em se-

guida, as três torres, contendo brita com a mesma 

granulometria, receberam o lixiviado em tempe-

ratura ambiente. O gás amônia, com o ar que saía 

das torres, foi conduzido até um reator de recolhi-

mento para não ser lançado na atmosfera. 

O reator de recolhimento de amônia foi formado 

por um recipiente de vidro com forma cilíndrica, 

contendo ácido bórico 2N, e fechado com tampa; 

a cada ensaio, foi totalmente vedado com cola 

de silicone, a fim de evitar perda de gás. Ao en-

trar em contato com a solução ácida, o gás amô-

nia foi neutralizado formando aquamônia, subs-

tância que pode ser utilizada como fertilizante  

na agricultura.

8 resuLtAdos e discussões
Na Tabela 2, são apresentados os dados advindos 

da caracterização química do lixiviado utilizado 

para realização dos ensaios do processo de des-

sorção de amônia.

A principal forma de nitrogênio encontrada no li-

xiviado do aterro sanitário da região metropolita-

na da cidade de João Pessoa (PB) foi o nitrogênio 

amoniacal, correspondendo a 91%. Essa grande 

concentração de N-NH
4

+ indica dificuldade para 

aplicação de tratamentos biológicos, requeren-

do a utilização de um processo físico, como, por 

exemplo, a dessorção de amônia, para redução 

dessa concentração a um patamar que possa via-

bilizar um posterior tratamento biológico.
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Ao analisar os dados da Tabela 2, observa-se que 

o lixiviado mostrou elevada concentração de ma-

téria orgânica em função da DQO
Total

, apresen-

tando valor médio de 20.180 mg.L-1. Tendo em 

vista que a parcela de DBO
5
 corresponde a pouco 

mais de 36% da DQO
Total

, isso caracteriza condi-

ções de baixa biodegradabilidade do lixiviado e, 

consequentemente, desfavorece a aplicação de 

tratamento biológico.

 Esses argumentos justificam o baixo desempenho 

dos processos biológicos adotados atualmente 

para tratar o lixiviado dos aterros sanitários em 

operação no Brasil, principalmente os sistemas de 

lagoas de estabilização.

A relação SSV/SSF representa a razão entre a fra-

ção orgânica e a fração inorgânica, indicando 

uma baixa relação a predominância de substân-

cia inorgânica.

9 efeito do ph No processo de dessorção 
de AmôNiA do LixiviAdo de Aterro sANitário
O principal problema do lixiviado é a elevada con-

centração de nitrogênio amoniacal, a qual afeta a 

fauna e a flora dos corpos receptores aquáticos, 

além de inibir o metabolismo de microrganismos 

em processos biológicos. Analisando o compor-

tamento do nitrogênio amoniacal para os tra-

tamentos realizados com brita nº 25 como ma-

terial de recheio para as torres, apresentado na  

Figura 3a, o pH que resultou na maior média de re-

moção de nitrogênio amoniacal foi o pH 11, sendo 

o valor médio inicial de 1.198 mg.L-1; após 2 horas 

e 40 minutos de aeração, a concentração média 

de nitrogênio amoniacal foi reduzida para 76 mg. 

L-1, apresentando eficiência de 93,6%. Já os en-

saios realizados com lixiviados tendo pH corrigido 

para 9 e 10 apresentaram, respectivamente, efi-

ciência de 92,3% e 92,5%.

De acordo com a Figura 3b, houve decréscimo da 

concentração inicial de nitrogênio amoniacal nos 

ensaios realizados com brita nº19. O pH 11 tam-

bém resultou em maior média de remoção de ni-

trogênio amoniacal, apresentando 93,2 % duran-

te 2 horas e 20 minutos de aeração, seguido do pH 

10, com 93,1%, e pH 9 com 93%.

A partir da Figura 3c, verifica-se que, do mesmo 

modo que para os ensaios realizados com brita nº 

25 e nº 19, o pH 11 proporcionou maior média de 

Tabela 2 - Dados da caracterização química e física do lixiviado in natura  
do aterro sanitário da região metropolitana da cidade de João Pessoa (PB).

Parâmetro Unidade Valores médio Valor mínino Valor máximo

pH - 7,8 7,6 8,0

Alcalinidade total mg.CaCO
3
.L1 16.974 13.127 19.821

Ácidos graxos voláteis mg H-Ac.L-1 3.388,5 2.420 4.357

SSV/SST  mg.L-1 0,48 0,46 0,50

Sólidos totais voláteis   mg.L-1 6.609,5 5.261 7.958

SSV/SSF   mg.L-1 0,98 0,86 1,1

SSV  mg.L-1 518 474 562

DQO
Total

  mg.L-1 20.180 18.513 21.847

DQO
Filtrada

  mg.L-1 11.783 10.392 13.174

DBO
5

  mg.L-1 7.295 6.583 8.006

NTK   mg.L-1 2.423 2.091 2.951

Nitrogênio amoniacal    mg N.L-1 2.370 1.894 2.648

Fósforo total    mg P.L-1 11 9,3 12,7

Ortofosfato    mg P.L-1 6 5,9 6,8

Nota: SSV = Sólidos Suspensos Voláteis. SST = Sólidos Suspensos Totais. SSF = Sólidos Suspensos Fixos.
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remoção nas concentrações de nitrogênio amonia-

cal para os ensaios realizados com brita nº 12 como 

material de recheio para as torres, apresentando 

valor médio inicial de 1.075,3 mg.L-1; após 1 hora 

e 40 minutos de aeração, a concentração média foi 

reduzida para 68,2 mg.L-1, apresentando eficiência 

de 93,7%. Já os ensaios realizados com lixiviado 

tendo pH corrigido para 9 e 10 apresentaram efi-

ciência de 93,5% e 93,6%, respectivamente.

Apesar da diminuição da concentração de nitro-

gênio amoniacal, esta ainda não satisfaz a condi-

ção de lançamento do lixiviado em um corpo re-

ceptor, determinada pela Resolução CONAMA nº 

430/2011, sendo necessário um pós-tratamento. 

Com relação ao comportamento do pH ao longo 

dos ensaios, apresentado na Figura 4, constata-se 

que, à medida que a concentração de nitrogênio 

amoniacal foi reduzida, se verificou elevação nos 

valores do pH em todos os ensaios, contrariando o 

equilíbrio químico entre NH
3
 e NH

4
+, mostrado na 

Equação 1. Ao contrário do ocorrido, o esperado 

seria o decréscimo nos valores de pH, porém  vá-

rios autores observam a mesma situação em ex-

perimentos com remoção de amônia do lixiviado 

por dessorção (FERREIRA et al., 2009; LEITE et al., 

2009; SOUTO et al., 2009).

Esse fato pode ser explicado pelo processo de des-

sorção, uma vez que ele também arrasta determi-

nadas espécies químicas presentes na composi-

ção do lixiviado, fazendo com que haja aumento 

nos valores de pH. O equilíbrio químico do sistema 

carbonato (Equações 5 a 8) é outra possível ex-

plicação associada ao aumento do pH. É provável 

que as concentrações de íons H+ aumentem devi-

do remoção de amônia do sistema, porém esses 

íons poderiam ser neutralizados pelo carbonato 

(Equação 8) promovendo a formação de dióxido 

de carbono (CO
2
). Ainda na Equação 8 é mostrado 

que a retirada de gás carbônico do lixiviado du-

rante a dessorção implicaria o consumo de íons H+ 

e, portanto, ocasionaria o aumento de pH, mesmo 

havendo remoção de amônia.

Figura 3 - Influência do pH do lixiviado de aterro 
sanitário no processo de dessorção de amônia quanto ao 
comportamento da variação temporal da concentração 

de nitrogênio amoniacal nos ensaios realizados com 
granulometria da brita do recheio das torres de: (a) nº 25; 

(b) nº 19; (c) nº 12.
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CO
2(aq) 

+ H
2
O ↔ H

2
CO

3
  (5)

H
2
CO

3
 ↔ H+ + HCO

3
-  (6)

HCO
3

- ↔ H+ + CO
3

-2  (7)
CO

2(aq)
 + H

2
O ↔ 2H+ + CO

3
-2  (8)

 

Quanto à concentração de alcalinidade total, po-

de-se observar que há decaimento na concen-

tração em todos os tratamentos analisados. De 

acordo com a Figura 4a as concentrações mé-

dias iniciais nos tratamentos pH9B1, pH10B1 

e pH11B1 foram: 23.193,93 mg.L-1, 23.535,47 

mg.L-1 e 25.210,97 mg.L-1, sendo reduzidas para 

54.27,2 mg.L-1, 4.742,6 mg.L-1 e 5.600,3 mg.L-1
,
 

respectivamente. Na Figura 4b, verifica-se que 

as concentrações médias iniciais nos tratamen-

tos pH9B2, pH10B2 e pH11B2 foram: 14.213,2 

mg.L-1, 17.583,87 mg.L-1 e 17.593,53 mg.L-1 sen-

do reduzidas para 5.722,9 mg.L-1, 5.448,2 mg.L-1 

e 5.510,4 mg.L-1
,
 respectivamente. A volatilização 

da amônia durante o processo de dessorção é a 

justificativa para a redução considerável das con-

centrações médias de alcalinidade total, confor-

me apresentado na Figura 5.

Analisando a Figura 6, constata-se o decrésci-

mo nas concentrações dos ácidos graxos voláteis 

em todos os tratamentos estudados. As concen-

trações iniciais variaram de 3.854,3 a 2.813,6 

mgN.L-1 e, após o período de monitoração, as 

concentrações residuais variaram de 818,7 a 582 

mgN. L-1. Essa diminuição das concentrações mé-

dias dos ácidos graxos voláteis deve-se ao arraste 

dos ácidos orgânicos, além do arraste de outras 

espécies químicas de características ácidas pre-

sentes no lixiviado, durante o processo de dessor-

ção de amônia.

Assim, conclui-se que o pH exerce influência dire-

ta no processo de dessorção de amônia. Também 

foi verificado que o aumento do pH afetou de for-

ma positiva a eficiência da dessorção de amônia, 

tanto no que diz respeito à eficiência de remoção 

de nitrogênio amoniacal quanto ao tempo de 

Figura 4 -Influência do pH do lixiviado de aterro 
sanitário no processo de dessorção de amônia quanto ao 
comportamento da variação temporal de pH nos ensaios 

realizados com granulometria da brita do recheio das 
torres de: (a) nº 25; (b) nº 19; (c) nº 12.
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Figura 5 -Influência do pH do lixiviado de aterro 
sanitário no processo de dessorção de amônia quanto ao 

comportamento da variação temporal de alcalinidade 
total nos ensaios realizados com granulometria da brita 

do recheio das torres de: (a) nº 25; (b) nº19; (c) nº 12.

Figura 6 - Influência do pH do lixiviado de aterro 
sanitário no processo de dessorção de amônia quanto ao 
comportamento da variação temporal de ácidos graxos 

voláteis nos ensaios realizados com granulometria da brita 
do recheio das torres de: (a) nº 25; (b) nº 19; (c) nº12.
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operação dos ensaios. A explicação para tal even-

to está no fato de que, quanto maior for o pH do 

lixiviado, maior será a conversão de NH
4

+ em NH
3
.

O mesmo comportamento foi observado por Leite 

et al. (2009) ao estudar o efeito do pH no proces-

so de dessorção de amônia de lixiviado de aterro 

sanitário em torres de recheio. Com o aumento do 

pH do lixiviado, o período de operação foi reduzi-

do de 4 horas para 2 horas e 30 minutos.

10 efeito dA grANuLometriA do mAteriAL 
de recheio dAs torres No processo de 
dessorção de AmôNiA de LixiviAdo de 
Aterro sANitário
Na Figura 7, é apresentado o comportamento da 

variação temporal de nitrogênio amoniacal para 

os ensaios realizados com correções de pH do li-

xiviado para 9, 10 e 11, com utilização de brita 

nº 25, 19 e 12 como material de recheio para o 

processo de dessorção de amônia do lixiviado de 

aterro sanitário.

Observa-se que, nos ensaios realizados com brita 

de granulometria nº 25, os tempos de operação 

para os tratamentos de pH 9, 10 e 11 foram: 5 

horas, 3 horas e 40 minutos e 2 horas e 40 minu-

tos, sendo reduzidos para 3 horas e 20 minutos, 

2 horas e 20 minutos e 1 hora e 40 minutos, res-

pectivamente, nos ensaios realizados com brita 

de granulometria nº 12. A redução no tempo de 

operação dos ensaios deve-se à forte influência 

da granulometria do recheio das torres no 

processo de dessorção de amônia de lixiviado de  

aterro sanitário. 

O principal fator responsável por esse aconteci-

mento é a transferência de massa, uma vez que, 

quanto menor a granulometria do material de 

recheio, maior a velocidade de transferência de 

massa e, consequentemente, menor o tempo de 

realização do ensaio, tornando maior a eficiência 

do processo.

Figura 7 - Influência da granulometria do material de 
recheio das torres quanto ao comportamento da variação 

temporal da concentração de nitrogênio amoniacal sob 
os ensaios realizados com correção de pH para: (a) pH 9; 

(b) pH 10; (c) pH 11.
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11 estimAtivA de custo pArA o processo 
de dessorção de AmôNiA em LixiviAdos  
de Aterro sANitário
Para a estimativa de custo do processo de des-

sorção de amônia em lixiviado de aterro sanitário 

realizado em torres de recheio, levaram-se em 

consideração as despesas com o consumo das es-

pécies químicas, hidróxido de cálcio, ácido clorí-

drico e energia elétrica na utilização do compres-

sor de ar. Na Tabela 3 são apresentados os dados 

relativos a esses custos.

Analisando os dados, verifica-se que os custos 

operacionais são bastante elevados, em especial 

no caso dos experimentos P11B1, P11B2 e P11B3. 

Isso se deve ao uso de altas quantidades de ácido 

clorídrico, substância ácida utilizada para baixar 

o pH do efluente para 8, com o intuito de con-

duzi-lo a um tratamento posterior, para adequar 

o efluente às condições de lançamento exigidas 

pela resolução do CONAMA. 

A quantidade de ácido clorídrico utilizado no fim 

de cada experimento foi o fator determinante para 

o alto custo operacional do processo. Observa-se 

que, independentemente da granulometria do re-

cheio utilizado nas torres de dessorção de amônia 

durante os ensaios, houve elevação nos custos 

do processo de acordo com o aumento do pH. Por 

esse motivo, os experimentos P9B1, P9B2 e P9B3 

oferecem melhores condições econômicas, mas 

não representam uma boa alternativa devido ao 

elevado tempo de operação.

Os experimentos P9B3, P10B3 e P11B3 apresen-

taram menores custos associados ao processo de 

dessorção de amônia quando comparados aos 

demais experimentos realizados sob as mesmas 

condições de pH e diferentes condições de gra-

nulometria. Isso ocorre devido ao decréscimo do 

tempo de operação dos ensaios que foram reali-

zados com brita n° 12 como material de recheio 

para as torres de dessorção, uma vez que, quanto 

menor o tempo de operação, menor o consumo  

de energia elétrica.

12 coNcLusões
(1) O lixiviado de aterro sanitário da cidade de 

João Pessoa (PB) apresenta-se com baixo poten-

cial de degradação biológica.

(2) O processo de dessorção de amônia em torres de 

recheio constitui alternativa eficiente para o trata-

mento de lixiviado de aterro sanitário, favorecendo 

a remoção de elevada concentração de nitrogênio 

amoniacal durante baixo tempo de operação, ob-

tendo remoção de nitrogênio amoniacal superior a 

92% para todos os tratamentos realizados.

(3) Os ensaios realizados com recheio de menor 

granulometria nas torres e maior correção de pH 

para o lixiviado apresentaram maior remoção da 

concentração de nitrogênio amoniacal e menor 

tempo de operação, confirmando que a granulo-

metria e o pH exercem influência no processo de 

dessorção de amônia.

Tabela 3 - Dados relativos aos custos associados ao processo de dessorção de amônia realizado em torres de recheio.

Parâmetro P9B1 P10B1 P11B1 P9B2 P10B2 P11B2 P9B3 P10B3 P11B3

Energia elétrica  
(R$/m3 Lixiviado)

57,20 41,86 30,50 45,76 30,43 22,88 38,09 26,65 18,99

Concentração de cal (kg/m3) 6,5 19,7 35 6,7 19,9 35,9 6,4 19,5 35,40

Concentração de HCl (mL/L) 2,9 7,0 11,4 2,9 7,4 10,7 3,2 7,3 10,70

R$ cal/m3 lixiviado 3,25 9,85 17,50 3,35 9,95 17,95 3,20 9,75 17,70

R$ cal/m3 lixiviado 2,20 126,00 205,20 52,20 133,20 192,60 57,60 131,40 192,60

Total (R$/m3 lixiviado) 112,65 177,71 253,20 101,31 173,58 233,43 98,89 167,80 229,20
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(4) O consumo de energia, obrigatoriamente, de-

pende da duração do ensaio e concentração final 

de nitrogênio amoniacal que se deseja obter.

(5) O tempo de operação dos tratamentos variou 

de 1 hora e 40 minutos a 5 horas. Portanto, como 

os custos inerentes ao processo de aeração são 

diretamente proporcionais ao tempo de opera-

ção, quanto mais elevado o pH, menor os custos 

com aeração, porém maior os custos com as espé-

cies alcalinizantes.

(6) Estima-se que o custo operacional do processo 

de dessorção de amônia em torres de recheio no 

lixiviado de aterro sanitário da cidade de João Pes-

soa (PB) sob as mesmas condições do tratamento 

P11B3, que apresentou maior eficiência, é de R$ 

229,20 por 1 m3 de lixiviado. 

(7) O efluente produzido pelas torres de recheio 

apresentou baixa concentração de nitrogênio 

amoniacal. Essas características favorecem um 

posterior tratamento biológico do lixiviado, visan-

do ao cumprimento das condições padrões exigi-

das pelo CONAMA.
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resumo: 

Os impactos que efluentes domésticos causam no meio ambiente constituem grande parte dos pro-
blemas relacionados à qualidade da água. Os serviços ambientais prestados pelos rios, entre eles, 
a capacidade de assimilar e degradar dejetos, são de extrema importância à sociedade. Embora in-
dispensáveis, não existe um valor econômico predefinido para esses serviços, importantes na quan-
tificação dos impactos e custos da expansão das atividades humanas. Foi proposta uma metodolo-
gia para a valoração ambiental da autodepuração em rios, aplicada ao rio Jaguaribe, localizado no 
estado do Ceará, além de seu devido enquadramento em classes de qualidade. A partir de curvas de custo 
de instalação de ETEs e de um modelo de qualidade de água de fontes pontuais, foram modeladas as car-
gas orgânicas lançadas ao longo do rio Jaguaribe. O valor total de R$ 2.020.438,10 foi o custo teórico for-
necido pelo serviço ambiental de autodepuração do rio Jaguaribe, para vazões de referência de 20 m3 s-1.  

Palavras-chave: Serviços ambientais. Modelagem matemática. Qualidade da água.

Abstract: 

Water quality problems are largely function of domestic effluents released in the environment. The environmental 
services provided by rivers, including your ability to assimilate and degrade wastes, are of extreme importance to 
society. Although essential, there is no predefined economic value for these services that are important in quan-
tifying the impacts and costs of the expansion of human activities. We proposed a methodology for the economic 
valuation of self-purification process in rivers, applied to Jaguaribe river, located in the State of Ceará and its clas-
sification for water quality categories. By using the cost curves of wastewater treatment station installation and a 
water quality model, the organic loads were modeled along the Jaguaribe river. The amount of  R$ 2,020,438.10 was 
the theoretical cost of the environmental self-purification service provided by Jaguaribe river to flows of 20 m3 s-1. 

Keywords: Ambiental services. Mathematical modeling. Water quality.
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1 iNtrodução
A água é um recurso essencial ao planeta e, no 

sentido qualitativo, vem enfrentando problemas 

quanto à sua escassez. Existe uma notória preo-

cupação com a evolução dos processos que fazem 

da água um bem em constante deterioração, seja 

por processos naturais ou antropogênicos, sendo 

estes de caráter mais impactante. Tais processos 

ameaçam os ecossistemas aquáticos, destruindo 

o equilíbrio normalmente apresentado. Tal degra-

dação do meio ambiente não é paga pelos agentes 

causadores, tornando-se uma externalidade para 

o sistema econômico, pois afeta terceiros sem 

uma devida compensação (FERREIRA et al., 2011). 

Impactos na qualidade da água causados pela 

poluição dos recursos hídricos estão diretamente 

relacionados ao comprometimento da qualida-

de dos serviços ambientais prestados pelo meio 

ambiente à sociedade. Esses serviços são de ex-

trema importância ao suporte das funções que 

garantem a sobrevivência das espécies. De ma-

neira geral, todas as espécies animais e vegetais 

dependem dos serviços ecossistêmicos para sua 

sobrevivência. Essa importância se traduz em va-

lores associados aos recursos ambientais, poden-

do ser valores morais, éticos ou econômicos.

Para Teitenberg (2003), o impacto causado pela 

poluição ao meio ambiente e a avaliação de sua 

magnitude requerem: (1) a identificação de todos 

os locais afetados; (2) a estimativa da relação físi-

ca entre as emissões de poluentes (incluindo fon-

tes naturais) e o problema causado ao ambiente; 

(3) a estimativa das possíveis causas no sentido de 

impedir ou amenizar alguma porção do problema; 

e (4) a valoração monetária dos impactos. Essa re-

lação entre o impacto causado ao ambiente e sua 

avaliação monetária necessita de uma metodolo-

gia que possibilite a avaliação dos seus custos.

Os serviços ambientais, além de inúmeros e indis-

pensáveis, constituem bens públicos, por exem-

plo, o ar, a água e a capacidade de assimilação de 

dejetos, não tendo, portanto, preço. A disposição 

a pagar por esses serviços pode ser estimada com 

base em métodos de valoração monetária am-

biental, importantes no dimensionamento dos 

impactos gerados, nos custos e nos benefícios 

da expansão das atividades humanas (MAY et al., 

2003). De maneira geral, para estimar os valo-

res dos bens ou produtos, utiliza-se o preço que 

aparece no mercado existente. Negri Neto (2003) 

comenta que, caso não exista preço de mercado 

para aquele produto, se recorre aos valores indi-

retos que se aproximariam do preço real do bem. 

Os rios e outros cursos de água corrente podem 

se recuperar rapidamente de níveis moderados de 

resíduos degradáveis com demanda de oxigênio 

pela combinação da diluição e da biodegradação 

de tais resíduos por bactérias (MILLER JR., 2007). 

Partindo desse conceito e utilizando o modelo 

de fontes pontuais proposto por Streeter-Phelps 

(1925) para o tratamento quantitativo, foram 

modeladas as cargas orgânicas lançadas ao lon-

go do trecho considerado do rio Jaguaribe. Foram 

considerados, para a valoração do processo de 

autodepuração, os custos referentes à instalação 

de sistemas de tratamento de efluentes por meio 

de sistemas de lagoas de estabilização.

Para tanto, simulou-se inicialmente o esgoto 

bruto das cidades despejado no rio, sem qual-

quer tipo de tratamento e sem autodepuração 

fluvial. Em seguida, foram simulados os mesmos 

despejos levando em consideração o processo de 

autodepuração pelas vazões do rio Jaguaribe. Fi-

nalmente, simulou-se um ambiente sem qualquer 

tipo de autodepuração fluvial, apenas utilizando o 

processo de tratamento dos efluentes por lagoas 

de estabilização. 

2 oBJetivos
É proposta neste artigo uma metodologia para 

a valoração ambiental da autodepuração das 

cargas orgânicas em rios, aplicada ao rio Jagua-

ribe, localizado no estado do Ceará. Uma discus-
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são acerca do valor da autodepuração relativo 

às vazões fluviais de referência consideradas foi 

traçada, inserindo, nessa abordagem, a classi-

ficação do rio Jaguaribe segundo a Resolução  

CONAMA nº 357.

3 BAses coNceituAis
3.1 valoração econômica  
de bens ambientais

A capacidade ambiental para diluir e autodepurar 

as cargas orgânicas em um ecossistema aquático 

descreve uma propriedade inerente do ambien-

te, qual seja, fornecer bens ambientais para as-

similar os resíduos e, assim, minimizar o impacto 

de quaisquer atividades naturais ou antrópicas 

(SOUTHALL et al., 2004). 

A autodepuração dos corpos d’água é um fenô-

meno que promove o restabelecimento do equi-

líbrio no meio aquático, após as alterações indu-

zidas pelos despejos afluentes (VON SPERLING, 

1996). Esse restabelecimento das condições re-

flete a capacidade do corpo hídrico de superar o 

impacto da entrada dos efluentes não tratados no 

sistema. Os rios, ecossistemas de grande impor-

tância dos quais dependem milhares de espécies 

da fauna e flora, servem a diversos fins, entre eles, 

a diluição, o transporte e a assimilação de esgotos 

urbanos e industriais (Lei Estadual n° 11.996, de 

24 de julho de 1992). 

Embora os serviços ambientais proporcionados 

pelos ecossistemas fluviais sejam indispensáveis, 

não existe um valor econômico predefinido para 

tal. Mesmo em número limitado, as tentativas dos 

economistas ecológicos e outros pesquisadores 

para avaliar o valor monetário dos vários serviços 

ambientais fornecidos por rios estão aumentan-

do. Vários pesquisadores têm estimado o valor 

ambiental das vazões ecológicas para os mais di-

versos fins ambientais (HOLMES et al., 2004; LOO-

MIS et al., 2000; MORRISON; BENNETT, 2004 apud 

OJEDA et al., 2008), incluindo o valor ambiental do 

processo de autodepuração em rios. Grande parte 

das pesquisas refere-se à valoração ambiental por 

pesquisas de opinião, realizadas in loco e para ser-

viços específicos, estando associada a valores de 

não uso e aos usos e gerações futuras. 

Devido ao fato de os ecossistemas aquáticos 

serem complexos, dinâmicos, variáveis, interli-

gados e, geralmente, não lineares, a compreen-

são dos serviços que eles prestam, bem como a 

forma como são afetados pelas ações humanas, 

é imperfeito e suas ligações, difíceis de quanti-

ficar (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2004). 

Da mesma forma, informações sobre como 

as pessoas valorizam serviços ecossistêmicos  

são imperfeitas.

Do ponto de vista econômico, o valor de um recur-

so ambiental é aquele importante para a tomada 

de decisão, ou seja, é a contribuição do recurso 

para o bem-estar social, sendo, portanto, equi-

valente ao que estaríamos dispostos a abrir mão 

de maneira a obter uma melhoria na qualidade 

ou quantidade de recurso ambiental (MAY et al., 

2003). Assim, a valoração econômica de recursos 

naturais nada mais é que uma análise de trade

-offs ou uma escolha entre opções. 

O valor econômico total de um recurso ambiental 

compreende a soma dos valores de uso e do va-

lor de existência (valor de não uso), que represen-

ta uma estrutura útil para identificar os diversos 

valores associados a ele (MAY et al., 2003; YOU-

NG, 2005). Valores de uso compreendem a soma 

entre valores de uso direto e indireto e valores de 

opção. Valores de uso indireto são aqueles descri-

tos por funções ecológicas do recurso ambiental 

ou derivados do uso do recurso externo ao am-

biente. Valores de opção se relacionam à quan-

tia que os indivíduos estariam dispostos a pagar 

para manter o recurso para uso futuro. Valor de 

existência ou de não uso está relacionado à satis-

fação pessoal em saber que o objeto está lá, sem 

que o indivíduo tenha vantagem direta ou indireta  

dessa presença.
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Serviços ambientais refletem uma relação de exis-

tência, um valor de não uso. São valores normal-

mente atribuídos ao recurso ambiental, sem que 

este esteja ligado a algum de seus usos. Uma valo-

ração indireta para serviços prestados por rios, no 

quesito autodepuração, pode ser estimada com-

parando dados de saída de modelos de qualida-

de da água com dados consistentes de custos de 

implantação de sistemas de tratamento de água. 

Tem-se, assim, um método indireto de valoração 

ambiental, que infere o valor econômico de um re-

curso a partir da observação do comportamento 

dos indivíduos em mercados relacionados com o 

ativo ambiental (MAY et al., 2003).

3.2 modelos numéricos de qualidade da água

Um modelo matemático é a representação de al-

gum sistema físico (chamado protótipo), numa 

linguagem geralmente simplificada. Trata-se, por-

tanto, de uma ferramenta de análise que reduz um 

sistema físico a um conjunto de equações. 

A modelagem da qualidade da água tem evoluído 

desde o início do século XX, época em que a ca-

pacidade de processamento dos computadores 

ainda era nenhuma ou muito limitada. Os prin-

cipais modelos eram aplicados a cenários sim-

plificados e características rudimentares, utili-

zando simples geometrias das seções, fluxos em 

estado permanente e reações cinéticas lineares  

(CHAPRA, 1997).

O primeiro trabalho no campo da modelagem 

foi desenvolvido, em 1925, por Streeter e Phelps 

(Estudo sobre poluição e purificação natural do rio 

Ohio), aplicado ao rio Ohio, principal afluente do 

rio Mississipi, localizado a leste dos Estados Uni-

dos. Esse trabalho forneceu um meio capaz de 

determinar os níveis de Oxigênio Dissolvido (OD) 

e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de um 

determinado rio. 

Modelos numéricos para a gestão da qualidade 

da água geralmente avaliam o efeito de poluen-

tes em ambientes aquáticos e comparam seus 

resultados aos padrões estabelecidos pelas le-

gislações específicas (BRASIL, 2005; LOUCKS; 

VAN BEEK, 2005). Atualmente, diversos modelos 

têm se destacado por sua capacidade de repre-

sentar um sistema físico sem grandes perdas, de 

certa forma, ajudando muito a comunidade cien-

tífica e tomadores de decisão no gerenciamento 

dos recursos hídricos. Em rios, alguns modelos 

ganharam confiança pela sua representativida-

de e extenso uso acadêmico e comercial, poden-

do-se citar o QUAL2E, QUAL2K e CE-QUAL-W2 

(BROWN; BARNWELL, 1987; CHAPRA, 1997; 

COLE; WELLS, 2008).

3.3 Legislação existente

O Capítulo II da Política Nacional dos Recursos Hí-

dricos destaca o objetivo principal da qualidade 

da água, que é “assegurar à atual e às futuras ge-

rações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos”. Por qualidade da água entende-se o con-

junto de todas as características físicas, químicas 

e biológicas que ela apresenta. A qualidade va-

ria de acordo com à sua utilização, de modo que 

padrões de classificação pretendem classificar a 

água considerando sua potabilidade e a seguran-

ça que apresenta para o ser humano e para o bem

-estar dos ecossistemas. 

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 

2005, dispõe sobre a qualidade, apresentando-a 

por um segmento de corpo d’água, num deter-

minado momento, em termos dos usos possíveis 

com segurança adequada, frente às classes de 

qualidade. Por classes de qualidade estende-se o 

conjunto de condições e padrões de qualidade de 

água necessários ao atendimento dos usos pre-

ponderantes, atuais ou futuros. A mesma lei im-

põe enquadramentos específicos para cada classe 

de qualidade, de acordo com o estabelecimento 

de metas ou objetivos a ser obrigatoriamente al-

cançados ou mantidos em um segmento de corpo 
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d’água, de acordo com os usos preponderantes 

pretendidos ao longo do tempo.

3.4 Autodepuração dos rios e tratamento  
de efluentes

A carga orgânica presente nos esgotos, ao ser lan-

çada no corpo hídrico receptor, será consumida 

majoritariamente pelas bactérias aeróbias (DBO 

de primeiro estágio) existentes no manancial e 

minoritariamente como resultado da nitrificação 

(DBO de segundo estágio). Essas bactérias, ao re-

ceber a carga extra de matéria orgânica, se multi-

plicam, o que acarreta em um maior consumo de 

OD, diminuindo sua concentração, que tenderá a 

cair até um mínimo, a partir do qual o corpo hídri-

co poderá se recompor gradativamente, aumen-

tando a concentração de OD e diminuindo a DBO. 

A DBO é a necessidade extra de oxigênio para es-

tabilização da matéria orgânica pelas bactérias, 

parâmetro de poluição dos esgotos e ferramen-

ta imprescindível nos estudos de autodepuração 

dos cursos d’água (PIVELI; KATO, 2005). Corres-

ponde à fração biodegradável dos compostos 

presentes na água, medida indiretamente em 

laboratório por meio do consumo de oxigênio 

dissolvido. Quanto maior a DBO de um esgoto, 

maior o impacto gerado pelo seu lançamento. À 

capacidade de recuperação das características 

naturais do manancial após uma interferência 

externa, como o lançamento de esgotos, dá-se o 

nome de autodepuração. 

O lançamento de substâncias tóxicas e material 

orgânico em águas correntes poderá ter efeito 

mais pronunciado do que quando lançados em 

ambientes lênticos, dada a extrema exposição 

dos organismos às altas concentrações a jusante 

do lançamento (WELCH; LINDELL, 1992). Quanto 

maior for a quantidade de matéria orgânica em 

um efluente poluidor, maiores serão o consumo 

de OD e o valor da DBO. Assim, maior será também 

o custo relativo ao tratamento desses efluentes. 

No Brasil, existe uma predominância dos sistemas 

de tratamento de efluentes por lagoas de estabi-

lização, reatores anaeróbios de fluxo ascendente 

(UASB), fossas sépticas e sistemas de lodos ativa-

dos (JORDÃO; PESSOA, 2005). Na região Nordes-

te, a predominância dos sistemas de tratamento 

é por lagoas de estabilização, fato que se deve 

à facilidade de implantação das estações, mão 

de obra pouco qualificada e simples operação e 

manutenção dos sistemas. Além disso, lagoas de 

estabilização necessitam de grandes áreas para a 

sua implantação e disponibilidade de insolação, o 

que potencializa sua eficiência. 

4 LocAL de ApLicAção
O estudo da valoração ambiental do serviço de 

autodepuração de rios foi realizado na bacia hi-

drográfica do rio Jaguaribe, localizado no estado 

do Ceará, especificamente nas regiões hidrográ-

ficas do Banabuiú, do Médio e do Baixo Jaguaribe. 

Ao todo, o estado do Ceará está subdividido em 11 

regiões hidrográficas, divisão esta realizada pela 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 

Estado do Ceará (COGERH). Na Figura 1, é possí-

vel observar as regiões hidrográficas que fizeram 

parte da simulação (bacias 6, 7 e 8).

4.1 região hidrográfica do Baixo Jaguaribe

A região hidrográfica do rio Baixo Jaguaribe lo-

caliza-se na porção oriental do estado do Ceará 

limitando-se com o estado do Rio Grande do Nor-

te a leste, o Oceano Atlântico ao norte, as Bacias 

Metropolitanas a oeste e ao sul e sudoeste com as 

regiões hidrográficas do Médio Jaguaribe e Bana-

buiú, respectivamente (CEARÁ, 2009a). É a de me-

nor área das três regiões hidrográficas estudadas. 

Drena uma área que engloba 13 municípios; en-

tre eles, integralmente: Icapuí, Itaiçaba, Jaguarua-

na, Quixeré e parcialmente: Alto Santo (0,31%), 

Aracati (91,03%), Fortim (34,39%), Ibicuitinga 

(40,32%) Limoeiro do Norte (70,77%), Mora-
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da Nova (19,38%), Palhano (59,53%), Russas 

(96,01%) e Tabuleiro do Norte (77,82%).

O principal reservatório da região hidrográfica do 

Baixo Jaguaribe é Santo Antônio de Russas, com 

capacidade de acumulação de 24 hm3 e vazão re-

gularizada Q90 de 0,66 m3 s-1. 

4.2 região hidrográfica do médio Jaguaribe

A região hidrográfica do Médio Jaguaribe faz fron-

teira com todas as demais regiões da bacia do Ja-

guaribe. Localiza-se na porção leste do estado do 

Ceará e limita-se, em sua porção oriental, com o 

estado do Rio Grande do Norte. Nesse trecho, o rio 

Jaguaribe possui como principais afluentes, pela 

margem direita, o rio Figueiredo e, pela margem 

esquerda, os riachos Manuel Dias Lopes e do San-

gue, além de declividades que variam de 0,02% a 

0,83%, sendo a média 0,06% (CEARÁ, 2009b). 

Drena uma área que engloba 13 municípios; en-

tre eles, integralmente: Alto Santo, Deputado Ira-

puan Pinheiro, Ererê, Iracema, Jaguaribe, Pereiro, 

Potiretama, São João do Jaguaribe, Solonópole e 

parcialmente: Icó (40,15%), Jaguaribara (91,79%), 

Jaguaretama (58,12%), Limoeiro do Norte 

(1,15%) Milhã (56,44%), Orós (7,31%) e Tabuleiro  

do Norte (21,47%).

Esta região hidrográfica caracteriza-se pela pe-

renização do rio Jaguaribe por meio da vazão li-

berada pelo açude Orós, localizado a montante 

da bacia. O açude Castanhão, maior açude do 

Figura 1 - Regiões hidrográficas simuladas (regiões 6, 7 e 8). Regiões hidrográficas do estado do Ceará: (1) Bacia do Coreaú; 
(2) Bacia do Acaraú; (3) Bacia do Litoral; (4) Bacia do Curu; (5) Bacia Metropolitana; (6) Bacia do Baixo Jaguaribe; (7) Bacia do 

Banabuiú; (8) Bacia do Médio Jaguaribe; (9) Bacia do rio Salgado; (10) Bacia do Alto Jaguaribe; (11) Bacia do Parnaíba.
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estado, encontra-se nesta região, além de outros 

4.591 reservatórios (COGERH, 2008 apud CEARÁ, 

2009b).  A região possui uma vazão regulariza-

da Q90 de 31,68 m3 s-1, sendo 30,21 m3 s-1 apenas  

do Castanhão.

4.3 região hidrográfica do Banabuiú

A região hidrográfica do rio Banabuiú compreen-

de a parte mais central do estado, local forte-

mente submetido ao clima semiárido marcante. 

O rio Banabuiú é o mais importante dessa região 

hidrográfica, drenando uma área de 19.810 km2, 

desenvolvendo-se no sentido oeste-leste e per-

correndo um curso total de 314 km, até desaguar 

no rio Jaguaribe nas proximidades da cidade de 

Limoeiro do Norte (CEARÁ, 2009c). Sua área equi-

vale a 13% do território cearense. 

Esta região drena 15 municípios, entre eles: Ba-

nabuiú, Boa Viagem, Ibicuitinga, Itatira, Madale-

na, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, 

Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixe-

ramobim, Senador Pompeu, Limoeiro do Norte 

e Milhã. Quanto à vazão regularizada total com 

90% de garantia (Q90), tem a capacidade para  

oferecer 20,58 m3 s-1.

5 metodoLogiA
5.1  custos de tratamento dos efluentes

Na região Nordeste do Brasil, existe uma predomi-

nância em sistemas de tratamento por lagoas de 

estabilização, fato que se deve à facilidade de im-

plantação da Estação de Tratamento de Efluentes 

(ETE). Além disso, essas lagoas utilizam mão de 

obra pouco qualificada, sendo simples a operação 

e a manutenção dos sistemas, sem a necessidade 

de mão de obra qualificada.

De acordo com Santos (2007), o tipo de sistema 

realizado por lagoa facultativa seguida por lagoa 

de maturação é o mais utilizado no Nordeste. La-

goas de estabilização necessitam de grandes áreas 

e, por ter boa disponibilidade de insolação, a região 

Nordeste permite sua maior eficiência. 

Na Tabela 1, observam-se todos os lançamentos 

incrementais considerados, com DBO de 300 mg 

L-1 por cada vazão específica. Os dados das vazões 

médias dos lançamentos de esgotos foram cole-

tados a partir do trabalho realizado por VBA Con-

sultores (1999 apud SABÓIA, 2011).

Neste trabalho, foi utilizada a tecnologia das la-

goas de estabilização a fim de calcular o valor 

ambiental do processo de autodepuração do rio 

Jaguaribe, no qual considerou o parâmetro DBO 

da água. Especificamente, foram utilizados dados 

referentes aos custos de implantação de lagoas de 

estabilização compostas por uma lagoa facultati-

va seguida por duas lagoas de maturação.

Jordão e Pessoa (2005) apresentam alguns estudos 

econômicos de ETEs implantados em várias re-

giões do país, separados por tipos de tratamento. 

De acordo com a Tabela 2, verifica-se que o custo 

médio de implantação per capita de uma ETE é de 

R$ 69,29 e o custo médio de implantação por va-

zão de efluente tratado é de R$ 33.241,45 por litro 

por segundo. Os dados evidenciam o crescimento 

dos custos com o aumento da população atendida 

ou da vazão dos efluentes gerados no Brasil. 

Com base no trabalho realizado por Jordão e  
Pessoa (2005) e com vistas a regionalizar os da-
dos dos custos de implantação das ETEs e incluir 
informações mais coerentes com a região de es-
tudo, foi realizada junto à Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará (CAGECE) uma pesquisa que 
analisou os custos gastos pela companhia cea-
rense com a construção de ETEs. Entre os anos 
de 2008 e 2010, 12 obras foram realizadas pela 
CAGECE com a implantação de algum sistema de 
tratamento de esgotos, nas seguintes localidades, 
organizadas em ordem crescente de vazões trata-
das: distrito de Araquém em Coreaú, Alcântaras, 
Porteiras, Catarina, Aurora, Frecheirinha, Coreaú, 

Mucambo, Barro, Massapê, Tauá e Tianguá.
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ETE Pop. (hab.) Vazão (L/s) CustoiImplantação (R$) Custo implantação/
hab. (R$/hab.)

Custo implantação/vazão 
(L/s)

Presidente Alves (SP) 4.800 7,90 239.023,71 49,80 30.256,17

Adolfo (SP) 5.700 9,50 210.329,67 36,90 22.139,97

Sete Barras (SP) 12.296 29,00 984.660,49 80,08 33.953,81

Pariquera-Açu (SP) 15.499 35,30 1.331.859,42 85,93 37.729,73

Piratinga (SP) 21.000 34,70 1.549.154,10 73,77 44.644,21

Brazlândia (DF) 29.600 86,00 2.642.336,73 89,27 30.724,85

Média R$ 69,29 R$ 33.241,45

Tabela 1 - Vazões de esgoto por município nas três regiões hidrográficas.

Tabela 2 - Custo de implantação de ETE com lagoas de estabilização no Brasil.

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessoa (2005).

Bacia 
hidrográfica

Microrregião 
geográfica

Município Sede e distrito
Contribuição 

per Capita  
(l/(hab x dia))

Vazão atual-1998 (l/s) Vazão 2010 (l/s) Vazão 2025 (l/s)
População 

1998 
(habx103)

Vazão 
média 

diária (l/s)

População 
2010 

(habx103)

Vazão 
média 

diária (l/s)

População 
2025 

(habx103)

Vazão 
média 

diária (l/s)

Médio Jaguaribe

Baixo Jaguaribe

Alto Santo Alto Santo 95 3,939 3,460 5,711 5,020 6,990 6,150

Subtotal - 3,939 3,460 5,711 5,020 6,990 6,150

São João do 
Jaguaribe São João do Jaguaribe 95 2,737 2,410 2,841 2,500 2,880 2,530

Subtotal - 2,737 2,410 2,841 2,500 2,880 2,530
Subtotal 

microregião - 6,675 5,870 8,552 7,520 9,870 8,680

Médio Jaguaribe Jaguaribe Jaguaribe 103 15,700 14,970 19,820 18,900 21,691 20,690
Mapuá 95 1,057 0,930 1,228 1,080 1,290 1,130

Subtotal - 16,757 15,900 21,048 19,980 22,981 21,820
Subtotal 

microrregião - 16,757 15,900 21,048 19,980 22,981 21,820

Serra do Pereiro Iracema Iracema 103 7,393 7,000 9,292 8,860 11,122 10,610
Subtotal - 7,393 7,000 9,292 8,860 11,122 10,610

Subtotal 
microrregião - 7,393 7,000 9,292 8,860 11,122 10,610

Subtotal bacia - 30,772 28,770 38,892 36,370 43,973 41,110

Rio Banabuiú

Baixo Jaguaribe
Morada Nova Morada Nova 112 24,846 25,770 32,159 33,350 37,009 38,380

Subtotal - 24,846 25,770 32,159 33,350 37,009 38,380
Subtotal 

microrregião - 24,846 25,770 32,159 33,350 37,009 38,380

Sertão de 
Quixeramobim

Banabuiú Banabuiú 103 5,576 5,320 6,650 6,340 6,652 6,340
Subtotal - 5,576 5,320 6,650 6,340 6,652 6,340

Subtotal 
microrregião - 5,576 5,320 6,650 6,340 6,652 6,340

Subtotal bacia - 30,442 31,080 38,809 39,690 43,661 44,720

Baixo Jaguaribe

Baixo Jaguaribe

Jaguaruana Jaguaruana 103 11,649 11,110 14,387 13,720 14,908 14,220
Subtotal - 11,649 11,110 14,387 13,720 14,908 14,220

Limoeiro do Norte Limoeiro do Norte 112 27,342 28,350 31,178 32,330 32,468 33,670
Subtotal - 27,342 28,350 31,178 32,330 32,468 33,670
Palhano Palhano 95 3,775 3,320 5,072 4,460 6,349 5,580
Subtotal - 3,775 3,320 5,072 4,460 6,349 5,580
Quixeré Quixeré 95 4,433 3,900 9,861 8,670 10,433 9,180
Subtotal - 4,433 3,900 9,861 8,670 10,433 9,180
Russas Russas 112 28,076 29,120 42,399 43,970 54,727 56,750

Flores 95 3,139 2,760 3,381 2,970 3,442 3,030
Subtotal - 31,216 31,880 45,780 46,940 58,169 59,780

Tabuleiro no Norte Tabuleiro no Norte 103 13,395 12,770 18,105 17,270 22,740 21,690
Subtotal - 13,395 12,770 18,105 17,270 22,740 21,690

Subtotal 
microrregião - 91,808 91,340 124,383 123,400 145,067 144,120

Litoral do 
Aracati

Aracati Aracati 112 35,203 36,510 40,935 42,450 42,994 44,590
Subtotal - 35,203 36,510 40,935 42,450 42,994 44,590
Fortim Fortim 103 7,613 7,260 4,055 3,870 4,995 4,760

Subtotal - 7,613 7,260 4,055 3,870 4,995 4,760
Itaiçaba Itaiçaba 95 3,823 3,360 3,994 3,510 4,276 3,760
Subtotal - 3,823 3,360 3,994 3,510 4,276 3,760

Subtotal 
microrregião - 46,639 47,130 48,984 49,830 52,265 53,110

Subtotal Bacia - 138,447 138,470 173,367 173,230 197,332 197,230

Total bacia Ceará - 661,531 726,980 798,355 873,750 898,988 982,270
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A partir dos custos de instalação das ETEs nessas 

localidades, foi traçada a metodologia para a es-

timativa do valor do processo de autodepuração 

fluvial, ilustrada pela Figura 2. O processo (A) se-

ria uma representação do sistema, não conside-

rando o serviço de autodepuração fluvial e sem o 

tratamento dos efluentes. No processo (B), a au-

todepuração estaria atuando, mas ainda sem o 

tratamento dos efluentes. No processo (C), a au-

todepuração não atuaria, mas seria considerado o 

tratamento dos efluentes. 

Para igualar os processos, utilizou-se a ferramen-

ta solver, da planilha do Microsoft Office Excel, 

empregada em soluções de problemas matemá-

ticos de relativa complexidade. O cálculo foi então 

realizado buscando minimizar as diferenças entre 

os processos (A)→(B) ≈ (A)→(C), chegando aos 

custos envolvidos pela equação de custo descrita.

procurou-se detalhar um pouco suas equações, 

na forma em que foram utilizadas.

As clássicas equações de Streeter-Phelps des-

crevem dois mecanismos primários na dinâmica 

do OD em um rio que recebe cargas orgânicas: a 

decomposição da matéria orgânica e a reaeração 

da água. Os modelos de primeira ordem são geral-

mente usados   para prever o decaimento ou o cres-

cimento do constituinte de qualidade da água. Tais 

modelos representam reações dos constituintes, 

em situações em que a taxa de variação da con-

centração do constituinte (matéria orgânica que 

cria uma DBO é proporcional à sua concentração 

ou à concentração de outro constituinte.

Para o caso das fontes pontuais de lançamento 

de esgotos, assim como considerado neste es-

tudo, o balanço de massa para a DBO pode ser 

escrito como:

Figura 2 - Esquema utilizado para a 
valoração econômica do serviço ambiental 

de autodepuração do rio Jaguaribe.

5.2 ferramenta computacional
No intuito de demonstrar e aplicar o conceito de-

senvolvido neste trabalho foi utilizado as equa-

ções de decaimento de 1° ordem de Streeter-

Phelps para a variável DBO, através da simulação 

de diferentes cenários de vazão de montante (rio 

Jaguaribe). Apesar da simplicidade conceitual, 

Em que k1
 é a constante de proporcionalidade de-

pendente da temperatura, de dimensão T-1; V é o 

volume, de dimensão L3 e L é a DBO, de dimensão 

ML-3. Para a condição inicial de L = L
0
, a Equação 1 

pode ser resolvida por:

O consumo de oxigênio durante o processo de de-

composição pode ser definido como:

Substituindo a Equação 3 na 2, tem-se:

Em que y é a DBO, dada em mgO L-1. Reescreven-

do a Equação 4 para um rio com seções geomé-

tricas constantes e considerando, em adição ao 

(A)→(B) serviços
ambientais

(A)→(C) valor do
tratamento

valor dos serviços
ambientais

(A)→(B) = (A)→(C)

sem autodepuração
sem tratamento (A)

com autodepuração
sem tratamento (B)

sem autodepuração
com tratamento (C)
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processo de decomposição da matéria orgâni-

ca, a sedimentação, tem-se:

Para um estado estacionário, a Equação 5 torna-se:

Se o sistema for considerado completamente mis-

turado na região de descarga da DBO (o que ocor-

re em rios, naturalmente), a concentração desta 

pode ser calculada como:

Em que os subscritos w e r referem-se às vazões (Q) e 

concentrações (L) do lançamento e do rio, respectiva-

mente. Resolvendo a Equação 7 e utilizando seu valor 

como condição inicial para a Equação 6, tem-se:

Sendo:

Em que kr
 é a taxa de remoção de DBO total (d-1), 

composto pelos coeficientes de decomposição e 

sedimentação, kd
 e k

s
, respectivamente; k

s
 repre-

senta a fração entre a velocidade de sedimenta-

ção, vs 
(m d-1), e a profundidade do rio, h (m):

O coeficiente de decaimento (decomposição) da 

DBO pode ser calculado pelas equações ajustadas 

(HYDROSCIENCE, 1971 apud CHAPRA, 1997):

Para o OD, o balanço de massa pode ser escrito por:

Em que k
a
 é a taxa de reaeração (d-1) e o

s
 é o oxi-

gênio na saturação. Chama-se déficit de oxigênio a 

diferença entre os
 e o; diferenciando, tem-se: 

Assim, a Equação 13 pode ser reescrita como:

Para as condições impostas na Equação 5, tem-se:

Resolvendo a Equação 16 para L=L
o
 e D=D

0
 no 

tempo t=0, tem-se:

O coeficiente de reaeração k
a
 é geralmente calcu-

lado utilizando o equacionamento de O’Connor-

Dobbins, expresso por (CHAPRA, 1997):

Em que U é a velocidade média do rio, em ms-1. Fi-

nalmente, os coeficientes de decaimento de DBO 

e de reaeração são valores médios geralmente 

calculados para temperaturas de 20 ºC. Para cor-

rigir esses coeficientes para qualquer outra tem-

peratura, utiliza-se:

Em que θ =1,047 para o decaimento da DBO e  

θ =1,024 para o coeficiente de reaeração. As Equa-

ções 8 e 17 representam as clássicas equações de 

Streeter-Phelps, que representam corpos hídricos 

estacionários e com características hidrológicas e 

geométricas constantes.
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6 resuLtAdos
6.1 descrição do sistema modelado

O sistema integrado de tratamento de água e 

esgoto pode ser representado de forma simples, 

como mostrado na Figura 3. Ao longo do percurso 

do rio, certa quantidade de água é retirada para 

o consumo humano e retorna ao rio após trata-

mento. Na realidade, grande parte dos efluentes é 

liberada no rio sem tratamento prévio algum, re-

fletindo em condições inadequadas da qualidade 

da água. 

Figura 3 - Sistema padrão de tratamento  
de água e esgoto.

A Figura 4 mostra um diagrama unifilar montado 

com a topologia do sistema modelado, indicando 

as principais cidades contribuintes e os principais 

reservatórios. O início do percurso se deu a jusan-

te do açude Castanhão e o final do trecho foi o 

oceano, após a cidade de Fortim. 

As vazões utilizadas para o cálculo foram teóricas, 

servindo para a análise da variação das cargas 

de acordo com a faixa dada (Tabela 3). O valor de 

52,92 m3 s-1 foi considerado vazão máxima (vazão 

Q90 da região hidrográfica do Médio Jaguaribe). 

Regiões 
hidrográficas

Vazão Q90 
(m3.s-1) Temp. (ºC) OD 

(mg.L-1)
DBO 

(mg.L-1)

Médio Jaguaribe 31,68 28 7,8 0

Banabuiú 20,58 28 7,8 0

Baixo Jaguaribe 0,66 28 7,8 0

Tabela 3 - Vazões médias e concentrações consideradas 
nas regiões hidrográficas da bacia do Jaguaribe.

De posse das informações de vazões de esgoto a 

que se teve acesso, vazões tão elevadas diluiriam 

grande parte das cargas, diminuindo de forma 

quase completa as concentrações de DBO. Des-

sa forma, utilizaram-se para os cálculos vazões 

pequenas, iniciando em 0,1 m3 s-1, e incrementos 

neste valor até seu limite literário do Q90. 

Os dados referentes aos lançamentos ao longo 

do trecho de rio serviram de entrada ao modelo 

numérico (Tabela 1). A Tabela 4 apresenta a des-

crição dos valores médios para os principais pa-

râmetros utilizados. Esses valores representam 

dados encontrados na literatura (CEARÁ, 2009a, 

2009b, 2009c). 

6.2 Avaliação do valor do serviço ambiental

Para valorar o serviço ambiental de autodepura-

ção do rio Jaguaribe, utilizou-se o raciocínio do 

trabalho realizado por Jordão e Pessoa (2005). A 

Tabela 4 mostra uma relação entre os custos de 

implantação por litro de efluente tratado por se-

gundo, para cada localidade do estado do Ceará 

nas regiões hidrográficas do estudo, consideran-

do as respectivas eficiências de tratamento. 

A partir dos dados dos custos de implantação de 

ETEs realizada pela CAGECE (Tabela 4), foi gerada 

uma curva de custo que pode ser observada na Fi-

gura 5, referente à relação entre os custos de im-

plantação de ETE e a vazão dos efluentes gerados.

Para avaliação do custo total de implantação, o 

sistema contou com a realização dos serviços de 

ligações intradomiciliares, ligações prediais, rede 

coletora, rede coletora condominial, estação ele-

vatória, linha de recalque, caixa de areia, lagoa de 

estabilização, dispositivos de entrada e saída das 

lagoas, emissário final e kits sanitários.

Estação de
Tratamento de Água

RIO

Cidade

Estação de
Tratamento de Esgoto

janeiro  abril  2015Revista DAE48

artigos técnicos



Distrito Total (R$) R$/L/S Eficiência
(DBO (%))

Araquém 
em Coreaú 833.090,1265 118.390,8884 98,8000

Alcântaras 1.547.451,1877 51.031,4638 98,7000

Porteiras 1.828.133,0173 38.023,4231 98,8600

Catarina 2.000.636,4659 38.510,2230 98,8600

Aurora 2.656.935,5948 35.091,3264 98,8500

Frecheirinha 2.263.723,3650 36.830,2912 98,5000

Coreaú 2.146.454,1306 12.487,2173 98,6100

Mucambo 2.549.975,8856 20.970,6273 98,8500

Barro 3.458.073,6725 17.836,3474 99,0000

Massapê 3.969.261,8490 19.262,0024 97,9600

Tauá 6.842.878,3208 17.759,6603 92,0900

Tianguá 3.152.185,8400 6.814,2940 -

De posse da equação de custo da Figura 5, foi rea-

lizada a quantificação dos custos de tratamento 

dos lançamentos de efluentes no trecho do rio 

que foi modelado, considerando o processo de 

autodepuração fluvial e comparando-o ao custo 

do tratamento relativo a lagoas de estabilização.

Figura 4 - Diagrama unifilar com a topologia dos 
principais pontos do sistema modelado.

Tabela 4 - Custo de implantação de ETE por vazão nos 
distritos pesquisados no estado do Ceará.

Calculou-se o valor empregado no tratamento de 

cada vazão de efluente de cada cidade discrimi-

nada na Tabela 1, considerando a eficiência de 

tratamento de 98% (remoção de 98% da DBO to-

tal). A Tabela 5 mostra o custo envolvido em cada 

tratamento, para cada vazão considerada. 

Por meio do modelo proposto, foi possível a simu-

lação do cenário descrito, de acordo com as car-

gas efluentes (DBO), comparando os resultados 

obtidos para o processo de autodepuração do rio 

e os custos referentes aos tratamentos da água. 

Figura 5 - Relação entre os custos de implantação e a 
vazão de projeto de ETE para o estado do Ceará.

Fonte poluidora Vazão (m3 s-1) DBO (mg L-1) Custo

Castanhão 0,00000 337,0 R$ 270.404,00

Iracema 0,00700 337,0 R$ 357.190,00

Alto Santo 0,00346 337,0 R$ 313.301,08

S. J. Jaguaribe 0,00241 337,0 R$ 300.283,18

Tabuleiro do 
Norte 0,01277 337,0 R$ 428.726,46

Banabuiú 0,00532 337,0 R$ 336.361,36

Morada Nova 0,02577 337,0 R$ 589.900,46

Limoeiro do 
Norte 0,00000 337,0 R$ 270.404,00

Flores 0,00276 337,0 R$ 304.622,48

Russas 0,02912 337,0 R$ 631.433,76

Quixeré 0,00390 337,0 R$ 318.756,20

Jaguaruana 0,01111 337,0 R$ 408.145,78

Itaiçaba 0,00336 337,0 R$ 312.061,28

Aracati 0,03651 337,0 R$ 723.054,98

Fortim 0,00726 337,0 R$ 360.413,48

Tabela 5 - Custo relativo ao tratamento de cada vazão 
(efluente) do sistema simulado.
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Foram testadas várias vazões de referência para 

o rio Jaguaribe, com valores iniciando em 0,1 m3 

s-1 até o valor somatório dos Q90 encontrados na 

literatura, ou seja, 52,92 m3 s-1. Vazões muito bai-

xas, menores que 5 m3 s-1, forçaram o rio a apre-

sentar concentrações muito elevadas de DBO, no 

estado natural e com as cargas sendo considera-

das. Nesses casos, a única saída para as águas do 

rio Jaguaribe apresentarem uma boa qualidade, 

em relação à DBO, e dentro de padrões preesta-

belecidos como, por exemplo, a classe 1 da Reso-

lução CONAMA nº 357, seria tratando todos os 

efluentes envolvidos.

Para a avaliação dos custos ambientais relati-

vos ao processo de autodepuração, conside-

rou-se uma vazão fixa, de 20 m3 s-1, e a partir 

dela (vazão a jusante do açude Castanhão) foi 

contabilizado o declínio da DBO pelo modelo 

apresentado, bem como seu declínio em fun-

ção de tratamentos de efluentes pontuais. No 

final do trecho modelado, procurou-se igualar 

o processo de autodepuração fluvial ao pro-

cesso de tratamento dos efluentes por lagoas  

de estabilização.

Nota-se pela Figura 6 o comportamento da DBO 

ao longo do trecho modelado para as três situa-

ções descritas. A situação (A) representa a DBO 

sendo incrementada ao longo do trecho sem o 

processo de autodepuração fluvial. Para uma va-

zão fluvial de 20 m3 s-1, a concentração da DBO ao 

final do trecho foi de 3,58 mg L-1. Esse valor estaria 

acima do mínimo para o enquadramento na clas-

se 1, que é de 3 mg L-1; portanto, o rio Jaguaribe 

estaria classificado como classe 2. Na situação 

(B), o processo de autodepuração é contabilizado, 

mostrando que, à medida que novas cargas or-

gânicas entram no sistema, o rio se encarrega de 

degradá-las, diminuindo o valor da sua concen-

tração. A situação (C) evidencia o tratamento dos 

efluentes em alguns pontos intencionais, visando 

a se igualarem à situação anterior.

Na Tabela 6, para a vazão de referência conside-

rada igual a 20 m3 s-1 e utilizando a ferramenta 

solver para os cálculos, chegou-se aos valores 

descritos de concentração de DBO. Para os muni-

cípios de Tabuleiro do Norte, Morada Nova, Qui-

xeré e Aracati, considerou-se que seus efluentes 

alcançariam o rio após tratamento realizado por 

Figura 6 - Relação entre DBO (concentração) e tratamento dos efluentes. (A) Concentração da DBO ao longo do trecho 
modelado sem o processo de autodepuração atuante. (B) Decaimento da DBO natural no rio. (C) Decaimento da DBO relativo 

aos tratamentos dos efluentes, sem autodepuração.

janeiro  abril  2015Revista DAE50

artigos técnicos



lagoas de estabilização, com uma eficiência de 

tratamento de 98%. 

Tratando apenas os lançamentos que estão se-

lecionados com um x, aproxima-se o valor total 

dos tratamentos ao custo que estaria envolvido 

no processo de autodepuração do rio Jaguaribe. 

O valor total de R$ 2.020.438,10 é o custo for-

necido pelo serviço ambiental de autodepura-

ção, considerando uma vazão a montante do rio 

Jaguaribe de 20 m3 s-1. Os efluentes dos municí-

pios de Tabuleiro do Norte, Morada Nova, Quixeré 

e Aracati, se tratados, permitiriam que o rio Ja-

guaribe apresentasse concentração de DBO igual 

ao que apresentaria com todos os lançamentos, 

mas com os processos de autodepuração e de  

diluição atuantes. 

Esse valor é uma estimativa que permitiu, por meio 

da igualdade dos processos ambientais e dos cus-

tos relativos à implantação de sistemas de trata-

mentos de efluentes, uma aproximação dos valo-

res dos serviços e, com isso, a valoração ambiental 

do processo de autodepuração do rio Jaguaribe.  

O valor do bem ambiental reflete uma relação de 

não uso atribuída ao recurso ambiental, sem sua 

ligação com usos específicos.

A valoração indireta do serviço prestado pelo rio 

Jaguaribe foi estimada apenas comparando os da-

dos de saída do modelo de qualidade da água com 

os dados dos custos de implantação de sistemas 

de tratamento de água. Assim, a partir de um mé-

todo indireto de valoração ambiental, foi possível 

inferir valores teóricos do processo natural de au-

todepuração do rio. 

Tabela 6 - Concentrações de DBO dos efluentes após tratamento por lagoas  
de estabilização e custo relativo à sua implantação.

Vazão (20 m3 s-1)

Fonte poluidora Vazão pontual Custo DBO (mg L-1) Tratamento

Castanhão 0,00000 R$ 270.404,00 ---

Iracema 0,00700 R$ 357.190,00 343,6776

Alto Santo 0,00346 R$ 313.301,08 339,2027

S. J. Jaguaribe 0,00241 R$ 300.283,18 338,5333

Tabuleiro do Norte 0,01277 R$ 428.726,46 6,7511 x

Banabuiú 0,00532 R$ 336.361,36 340,3742

Morada Nova 0,02577 R$ 589.900,46 6,7465 x

Limoeiro do Norte 0,00000 R$ 270.404,00 355,0796

Flores 0,00276 R$ 304.622,48 338,7439

Russas 0,02912 R$ 631.433,76 355,5199

Quixeré 0,00390 R$ 318.756,20 6,7410 x

Jaguaruana 0,01111 R$ 408.145,78 344,0302

Itaiçaba 0,00336 R$ 312.061,28 339,1197

Aracati 0,03651 R$ 723.054,98 6,7492 x

Fortim 0,00726 R$ 360.413,48 341,5676

Total *** *** *** R$ 2.060.438,10
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6.3 enquadramento do rio Jaguaribe

Foram simulados os três cenários comparando 

os valores das concentrações da DBO e as clas-

ses de qualidade, incluindo a situação (D), que 

representou o declínio da DBO tanto pelos tra-

tamentos das ETEs quanto pela autodepuração 

fluvial. As vazões de referência de 0,5 e 1 m3 s-1 

não foram incluídas devido a seus baixos valores 

representarem uma qualidade da água muito 

abaixo dos limites considerados (classes 1 e 2) 

pela Resolução CONAMA nº 357. Nota-se, pelo 

gráfico da Figura 7, que a vazão de 5 m3 s-1 é um 

valor limite para os efluentes considerados, em 

que o rio Jaguaribe encontra-se fora das duas 

classes de qualidade.

Vazões fixas de 10 m3 s-1, estariam dentro do limi-

te da classe 1 apenas para a simulação (D), em que 

atuaram o processo de autodepuração fluvial e o 

tratamento dos efluentes. 

A partir de 20 m3 s-1 todas as concentrações cal-

culadas apresentaram-se dentro dos limites das 

classes 1 e 2. Este é um resultado importante, 

devido à irregularidade pluviométrica do estado 

do Ceará e seu impacto na quantidade de água 

regularizada. Em épocas de maior escassez, uma 

diminuição da oferta hídrica acarretará uma piora 

na qualidade da água a jusante do açude Casta-

nhão, tendo em vista o baixo índice de tratamen-

tos de efluentes nessas localidades. No estado do  

Ceará a taxa de cobertura de esgotamento sani-

tário em 2009 foi de 30,6%, bastante inferior à 

média nacional e um pouco abaixo da média nor-

destina (IPECE, 2009).

7 coNcLusões
A valoração ambiental é um tema crescente e de 

grande aplicabilidade. A importância de se valorar 

um determinado serviço ambiental vai de encon-

tro às necessidades humanas, visto a necessidade 

de impor valores a um bem de tamanha importân-

cia à sociedade. A valoração econômica dos ser-

viços ambientais é de fundamental importância 

e, com vistas à gestão dos recursos ambientais, 

poderá ter papel indispensável na tomada de de-

cisões. Em projetos de grande impacto ambiental, 

permitirá inserir, de forma mais realista, o meio 

ambiente nas estratégias de desenvolvimento 

econômico, sejam locais, regionais ou nacionais 

(MAY et al., 2003).

O valor total de R$ 2.020.438,10 foi o custo teó-

rico fornecido pelos serviços ambientais de au-

todepuração do rio Jaguaribe, para vazões de 

referência de 20 m3 s-1. Esse valor seria o gasto 

público em manter a água do rio Jaguaribe com a 

mesma qualidade, caso não houvesse os proces-

Figura 7. Enquadramento do rio Jaguaribe para cada situação modelada.

16,00
14,00
12,00
10,00

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

52,92 m3/s

40 m3/s

30 m3/s

20 m3/s

10 m3/s

5 m3/s

(A) - DBO
(mg/l) s/s

(B) - DBO
(mg/l) c/s

(C) - DBO
(mg/l) s/s

(D) - DBO
(mg/l) c/s

Classe 1 Classe 2

D
BO

 (m
g 

L-1
)

janeiro  abril  2015Revista DAE52

artigos técnicos



sos ambientais considerados. Para vazões altas, o 

modelo empregado demonstrou a importância do 

processo de diluição das cargas orgânicas, fator 

decisivo quanto à avaliação do dentro das classes 

de qualidade propostas pela legislação.

A utilização de modelos matemáticos na valora-

ção ambiental é uma ferramenta relevante, visto a 

simplificação de aplicação e a economia de tem-

po e dinheiro em campanhas de monitoramento. 

A metodologia apresentada teve enfoque na va-

loração ambiental indireta do processo de auto-

depuração fluvial, a partir de custos de implan-

tação de sistemas de tratamento de esgotos pela  

CAGECE e com base em modelagem quantitativa 

das cargas orgânicas afluentes ao rio Jaguaribe. 

Valorar serviços ambientais se torna necessário 

à gestão dos recursos hídricos no âmbito de uma 

abordagem mais sustentável. No futuro, em con-

dições mais desfavoráveis, atribuir valores aos 

bens naturais talvez ajude na sua preservação, 

visto os altos valores necessários à manutenção 

desses sistemas e sua importância à sociedade. 
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resumo: 

No Brasil, a principal alternativa para o destino do lodo é o aterro sanitário, o que resulta em elevados gastos 
com transporte e desperdício do seu potencial energético. Considerando os benefícios referentes à recupe-
ração energética do lodo, os processos térmicos, amplamente empregados para outras fontes de biomassa, 
têm ganhado destaque, sendo os mais relevantes a pirólise, a gaseificação e a combustão. Esta nota técnica 
busca contribuir com os estudos de escolha de tecnologias de processamento térmico de lodo, apresentando, 
de forma comparativa, os diversos aspectos que devem ser considerados.

Palavras-chave: Aproveitamento energético. Lodo. Processos térmicos. Pirólise. Gaseificação. Combustão.

Abstract: 

In Brazil, the main alternative for sludge disposal are the sanitary landfills, resulting in high transportation costs 
and waste of the sludge energetic potential. Considering the benefits related to the energetic recovery from the 
sludge, the thermal processes, widely used for other sources of biomass, have been highlighted, being pyrolysis, 
gasification and combustion the more relevant. This technical note aims to contribute to the studies of selection 
of alternatives for sludge thermal processing, presenting, in a comparative way, the several aspect that should 
be considered.
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1 iNtrodução
O gerenciamento do lodo de Estações de Trata-

mento de Esgoto (ETEs) tem sido um problema 

de difícil solução nos países industrializados e 

em desenvolvimento, visto que esse subproduto 

do tratamento corresponde a uma reduzida par-

cela do volume de esgoto tratado, enquanto seu 

manejo pode corresponder a até 50% dos custos 

operacionais (SPINOSA et al. 2011). Fernandes et 

al. (2001) propõem que os estudos de alternativas 

para gerenciamento e disposição final do lodo de-

vem ser precedidos de estudos das características 

do esgoto, das tecnologias de tratamento dispo-

níveis, das taxas de produção de lodo, da legis-

lação ambiental e dos tipos de solo e agricultura 

regional. Apenas após a realização desses estudos 

é que se deve definir a alternativa de disposição 

final, devendo esta atender, de forma conjunta, a 

critérios ambientais, técnicos e econômicos. 

Entretanto, observa-se de forma geral que a es-

colha do gerenciamento do lodo leva em conside-

ração apenas interesses e possibilidades dos seus 

responsáveis nas unidades de tratamento, não 

abrangendo, muitas vezes, aspectos ambientais. 

Entre as principais alternativas para o tratamento 

do lodo, destacam-se os processos térmicos, nos 

quais o processamento do lodo ocorre pela des-

truição química dos polímeros a elevadas tempera-

turas, sob condições controladas de temperatura, 

pressão, teor de oxigênio, tempo de reação, entre 

outros fatores.

Os processos térmicos mais comuns são a piró-

lise, a gaseificação e a combustão/incineração. 

A incineração se distingue da combustão por 

ter como principal objetivo o tratamento de um 

lodo que não pode ser queimado de forma se-

gura devido à presença efetiva ou potencial de 

precursores de poluentes não convencionais 

(especialmente metais e/ou dioxinas e furanos) 

nas emissões atmosféricas ou nas cinzas, sendo 

a geração de energia um objetivo secundário. 

Já a combustão tem como principal finalidade a 

obtenção de energia pela queima, quando esta 

puder ser realizada de forma segura sem neces-

sidades especiais de prevenção e/ou controle dos 

poluentes não convencionais (FYTILI; ZABANIO-

TOU, 2008). Em todos os tratamentos térmicos, 

podem-se obter uma expressiva redução do volu-

me/massa de resíduos finais, prevenção de odo-

res e eliminação da biodegradabilidade e do po-

tencial de formação de metano e chorume. Para 

todos esses processos, o lodo deve ser submetido 

a etapas prévias de desidratação e/ou secagem 

(WERLE; WILK, 2010). 

De acordo com Werle e Wilk (2010), na Europa, 

o gerenciamento de lodo de ETE tem como se-

quência decrescente de prioridades a redução na 

geração, a minimização, a reciclagem e, por fim, 

o aproveitamento térmico e envio para aterro 

sanitário. Atualmente, a alternativa mais empre-

gada no Brasil é o envio do lodo para aterros sa-

nitários. Nesse contexto, destacam-se os eleva-

dos gastos na disposição final dos resíduos, além 

do desperdício do potencial dos nutrientes e/ou 

energético do lodo desidratado. 

Esta nota técnica tem por objetivo apresentar as 

alternativas e aspectos relativos aos processos 

térmicos indicados para lodo desidratado com 

fins de valorização energética, além de contribuir 

com estudos futuros de processamento térmico 

de lodo, ainda em expansão no Brasil.

2 cArActerísticAs do Lodo  
de reLevÂNciA eNergéticA
O lodo de esgoto tipicamente doméstico é uma 

complexa mistura de substâncias orgânicas e 

inorgânicas, além de microrganismos. Parte de 

seus constituintes, como a fração da matéria or-

gânica (da ordem de 60%, em base seca), e nu-

trientes são valorizados para diversos usos, como 

a aplicação agrícola. Com o objetivo de determinar 

o potencial de um combustível, faz-se necessário 

o conhecimento de suas características químicas 

e térmicas fundamentais, expressas por meio da 
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composição elementar, composição imediata e 

poder calorífico. Na Tabela 1, são apresentados 

diversos resultados de caracterização de lodos 

de esgoto, de interesse para estudos de aprovei-

tamento energético. Em linhas gerais, elevados 

teores de hidrogênio e carbono, assim como re-

Origem do 
lodo

Composição elementar (%), b.s Composição imediata (%), b.s
Potencial 

energético
(MJ.kg-1), b.s Fonte

C H N S O SV SFa A w PCS PCI

Lodo desidratado (seco ou processado termicamente)

LDAn 36,4 5,9 5,2 1,0 19,0 59,8 7,5 32,5 6,4 17,11 13,55 Arjharn et al. (2013)

LB+S 30,2 3,7 4,3 1,0 6,4 38 7,9 54,4 7,3 10,9 - Trinh et al. (2013)

LDAn (LA)+S 23,1-39,9 3,8-5,9 2,5-7,9 0,8-1,0 18,8-23,5 38,3-66,8 0,9-19,7 22,6-52,0 1,5-7,1 - - Fonts et al. (2012)

LDAn (LA)+S 37,4 5,3 6,6 0,9 17,3 59,2 8,4 32,4 6,8 16,5 - Otero et al. (2010)

LDAn (LA) 
+ S

28,5 4,3 4,1 0,8 19,5 50,4 6,8 42,8 6,7 12,3c 11,2c

Fonts et al. (2009)23,1 3,1 3,2 0,9 14,7 40,4 4,6 54,9 5,3 8,9c 8c

27,7 4,4 3,2 0,8 19,7 50,2 5,7 44,1 7,1 11,9c 10,8c

UASB+LAe 27,5 4,3 4,4 0,9 15,3 43,3 - 47,6 9,1 20,1 18,6 Borges (2008)

- 17,4 6,7 3,8 - 20,3 - - 51,8 31,7 - - Ginoris (2010)

- 32,8 4,5 4,4 1,7 18,9 - - 37,5 20 9,9c 8,8c Faaij et al. (1997)

- 25,6 4,4 4,6 1,1 22,0 - - 42,4 15 14c - Groß (2008)

- 22,7 3,3 3,1 1,6 13,3 44,5 55,9 3,9 9,5 - Otero et al. (2008)

Lodo desidratado

LP 51,5b 7b 4,5b 1,5b 35,5b 65 - - - 15,1 - Manara e Zabaniotou 
(2012)LDAn 49b 7,7b 6,2b 2,1b 35b 50 - - - 10,8 -

- 20,6 3,1 1,6 1,2 21,0 46,3 1,3 52,4 84,1 7,67 - Xu et al. (2012)

LDAe 19,8 3,6 2,1 - 20,5 42,9 3,8 53,3 58,7 8,7c 2,0 c Rosa et al. (2011)

- 36,4 5,5 3,6 - 25,5 60,1 10,9 29 - 17,5 - Courtaud et al. (2010)

LDAn (LA) 29,2 4,7 2,9 <1,0 - - - - 72,8 11,5 -

Font et al. (2001)LDAn (LA) 33,6 5,1 5,4 <1,0 - - - - 77,7 12,6 -

LDAn (LA) 33,6 5,2 4,2 <1,0 - - - - 80,4 13,7 -

LB 40,8 4,4 5,7 0,0 16,8 67,6 - 32,4 65 16,5 3,5c
Houdkova (2008)

LDAn (LA) 30,8 4,1 3,6 1,1 9,6 49,2 - 50,8 65 12,2 2,1c

Tabela 1 - Características do lodo desidratado em ETEs, de acordo com diversos autores.

Nota: LDAn: lodo digerido anaerobiamente, LDAe: lodo digerido aerobiamente LA: lodos ativados, LAe: lagoa aerada, S: secagem, LP: lodo primário, LB: lodo bruto. SV: 
sólidos voláteis, SF: sólidos fixos, A: cinzas, w: umidade, PCS: poder calorífico superior, PCI: poder calorífico inferior, N.d: não detectado, (-) não analisado, b,s: base seca,  
a: carbono fixo, b: base combustível (livre de cinzas), c: base de trabalho.

duzida constituição de água e oxigênio, são fato-

res que contribuem positivamente com o poder 

calorífico do lodo (OBERNBERGER et al., 2006). 

Em relação à composição imediata, elevados 

teores de carbono fixo apresentam relação direta 

com o potencial de combustão. 

Todavia, em estudos de aproveitamento energéti-

co de lodos de ETE, torna-se muito importante co-

nhecer também o poder calorífico inferior do lodo, 

em função dos teores de umidade em que é gerado 

(b.t), conforme ilustrado na Figura 1, a qual tam-

bém mostra o PCI (b.t) de outras fontes de biomas-

sa. Nesse sentido, lodos submetidos a processos 

térmicos ou de secagem garantem elevados pode-

res caloríficos, inclusive superiores ao da madeira, 

como indicado por Faaij et al. (1997) e Fonts et al. 

(2009). Ainda, lodos com elevados graus de desi-

dratação podem ser considerados fontes poten-

ciais de combustível, conforme resultados de ca-

racterização de lodo de reator UASB, desidratado 
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em filtro prensa, reportados por Rosa et al. (2011), 

que indicaram teor médio de umidade de 58,7% e 

PCS e PCI de 8,7 e 2,0 MJ.kg-1 (b.t), respectivamen-

te. Em consonância, Houdkova et al. (2008) obti-

veram resultados de PCI (b.t) de 2,1 MJ.kg-1 (lodo 

digerido) e 3,5 MJ.kg-1 (lodo bruto), para lodo com 

umidade de 65,0%. No entanto, ao comparar o PCI 

(b.t) com diferentes fontes de biomassa, avalia-se 

que o lodo apresenta menor potencial de geração 

de energia para umidade semelhante. 

3 uso de processos térmicos  
No gereNciAmeNto do Lodo
O lodo de esgoto pode ser considerado uma im-

portante matéria-prima para processos térmicos, 

como pirólise, gaseificação e combustão, os quais 

permitem a redução do volume de lodo e a pro-

dução de energia para diversos usos (FULLANA et 

al., 2003; FYTILI; ZABANIOTOU, 2008; TRINH et al., 

2013). Esses processos já são amplamente aplica-

dos no tratamento térmico de diversas fontes de 

biomassa e passam a ser indicados e potencializa-

dos para lodo de ETE (FYTILI; ZABANIOTOU, 2008). 

Destaca-se, ainda, o potencial de uso do lodo no 

Fonte: Adaptado de Faaij et al. (1997), Fonts et al. (2009), Houdkova (2008), Lopes et al. (2001), Nogueira e Lora (2003), Pinheiro et al. (2005) e Rosa et al. (2011).
Nota: LDAn: lodo anaeróbio; LA: lodos ativados, S: secagem. 

Figura 1 - Poder calorífico inferior de diversas fontes de biomassa, em função da umidade.

coprocessamento com outras formas de biomassa, 

possibilitando a redução dos problemas relaciona-

dos com elevada umidade e elementos inorgânicos 

e tóxicos (MANARA; ZABANIOTOU, 2012). 

As principais características dos processos tér-

micos de pirólise, gaseificação e combustão são 

apresentadas no Quadro 1, enquanto no Quadro 

2 são destacadas as vantagens e desvantagens 

do uso do lodo nesses processos. Observa-se que 

a fração dos subprodutos gerados está relacio-

nada às condições operacionais, sendo as mais 

relevantes: pressão, temperatura, umidade e  

teor de oxigênio. 
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Quadro 1 - Comparação dos processos térmicos para lodos de ETEs.

Quadro 2 - Análise comparativa das principais alternativas de tratamento térmico para lodo de ETE  
- balanço de vantagens e desvantagens.

Parâmetro de comparação Pirólise Gaseificação Combustão

Requerimento de secagem prévia Sim1 Sim Não

Temperatura de operação (°C) 400-800 800-1.400 850-9502

Pressão para operação Ambiente ou ligeiramente inferior/
superior3 Ambiente Ambiente

Condições de reação Ausência de oxigênio Deficiência de oxigênio, possível 
adição de água, dióxido de carbono Ar

Subprodutos típicos (%) Gás (até 50), carvão (até 40), óleo 
(até 40)

Syngas (até 90), carvão (até 30), 
óleo (até 5)

Cinzas (até 30), gases de exaustão 
(até 90)

Produtos gasosos CH4, H2O, álcoois, aldeídos, fenóis etc. CO, H2, CO2, CH4, H2O, NOx etc. N2, O2, CO2, H2O, SO2, NOx etc.

Quantidade dos gases produzidos Variável4 Muito alta Muito alta

Utilidade dos gases Cogeração Cogeração -

Utilidade dos líquidos Cogeração - -

Utilidade dos sólidos Cogeração, agricultura Agricultura Agricultura

Alternativa Vantagens Desvantagens

Pirólise

Processo não demanda queima.
Processo flexível e versátil.
Produção de elevada quantidade de óleo, que pode  
ser utilizada em vários processos químicos ou cogeração.
Redução de volume do lodo da ordem de 90% e geração  
de material inerte.
Exclusão da formação de subprodutos tóxicos (dioxinas), em virtude  
da operação em baixas temperaturas e atmosfera redutora.
Formação dos produtos finais (gás, carvão e óleo), os quais apresentam 
potencial de serem aproveitados na forma de combustível.
Elevada taxa de conversão dos subprodutos à energia.
Moderado poder calorífico dos gases gerados na pirólise,  
da ordem de 15 MJ/m3.

Elevado custo operacional e de manutenção.
Elevado custo de tratamento dos efluentes gasosos e líquidos.
Geração de uma fração sólida que inclui substâncias inertes 
e cinzas com potencial concentração dos metais pesados 
originalmente presentes no substrato.
Demanda prévia de desidratação e secagem do lodo.
Baixa maturidade tecnológica.
Menor liberação de energia no próprio processo; poder 
calorífico continua significativo nos subprodutos.

Gaseificação

Produção de energia e redução do volume de resíduos produzidos. 
Produção de gás após a gaseificação do lodo com moderada a boa 
qualidade e inflamabilidade, o qual pode dar suporte a processos de 
secagem do próprio lodo.
Potencial de geração de energia elétrica a partir do gás em  
benefício da ETE.
Elevado rendimento na conversão à eletricidade.
Reduzida emissão de poluentes.
Produção de resíduo sólido inerte.

Geração de uma fração sólida que inclui substâncias inertes  
e cinzas com elevada constituição de metais pesados.
Demanda prévia de desidratação e secagem do lodo.
Tecnologia complexa e pouco disponível comercialmente.
O alcatrão formado durante o processo de gaseificação, se 
não completamente queimado, pode limitar as aplicações  
do syngas.

Combustão

A cocombustão de lodo e combustível convencional  
possui menor investimento.
Recuperação de energia (elétrica e/ou vapor d’água),permitindo a 
redução de custos operacionais. 
Dispensável, em muitos casos, a secagem do lodo, havendo somente a 
necessidade da etapa de desidratação do material.
Elevada redução do volume do lodo, em torno de 90%.
Remoção de praticamente todos os componentes orgânicos.
Possibilidade de utilização das cinzas resultantes do processo.
Alta taxa de liberação do poder calorífico e potencial de 
aproveitamento energético.

Custo elevado de implantação e operação. 
Geração de uma fração sólida que inclui substâncias inertes e 
cinzas com elevada constituição de metais pesados.
Potencial de geração de compostos como NOx

, SO
x
, HCl, HF, 

assim como de metais pesados, dioxinas e furanos.
A combustão direta do lodo pode caracterizar incineração
Demanda prévia de desidratação do lodo.
Elevados custos para o controle ambiental, devido à limpeza 
dos gases. 

Notas: 1Requerimento de 150 °C para um nível de 25% de sólidos. 2Temperatura mínima, a máxima depende de condições de chama.  
3Depende do principal produto final almejado (vapores ou sólidos). 4 Depende da pressão e velocidade de aquecimento do substrato (rápida ou lenta).

Fonte: Adaptado de Feam (2012), Garcia et al. (2005), Johnson (1996), Monte et al.(2008), Ndaji et al. (1999), Werther e Ogada (1999). 
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O processo da combustão é mais difundido e con-

solidado, apresentando maior simplicidade ope-

racional, menores exigências de preparo do lodo e 

aplicabilidade a ETEs de diferentes portes. Entre-

tanto, o controle ambiental das unidades que pro-

movem a combustão do lodo deve ser rigoroso, 

em função do potencial de geração de poluentes, 

como a dioxina e furanos policlorados, SO
x
, NO

x
 e 

metais pesados.

A gaseificação do lodo, quando utilizada para a 

geração de eletricidade e calor, apresenta com-

patibilidade técnica e econômica com com-

bustão direta, devido ao uso do gás de síntese 

(syngas), o qual pode ser aproveitado nas depen-

dências da ETE ou transportado para outras uni-

dades consumidoras adjacentes (fornecimento 

a longa distância não recomendável, devido à 

elevada toxicidade do monóxido de carbono, seu 

principal constituinte). 

Assim como a gaseificação, a pirólise requer o 

preparo do lodo para o processo térmico. É uma 

alternativa que apresenta flexibilidade no uso 

dos subprodutos líquidos, sólidos e gasosos, in-

terna e externamente à ETE, assim como o menor 

potencial de geração de poluentes tóxicos. Esta 

tecnologia está em crescente desenvolvimento 

e aplicação prática para fins de aproveitamento 

energético do lodo. 

No Quadro 3, é apresentada uma análise compa-

rativa dos processos térmicos de pirólise, gasei-

ficação e combustão aplicados ao tratamento e 

aproveitamento energético de lodo de ETE.

Aspecto avaliado Item 
Alternativa

Pirólise Gaseificação Combustão

Aspecto econômico
Custo de instalação (US$.kg-1) + ++ +++
Custo de operação/manutenção (US$.kg-1) +++ +++ ++

Aspecto energético2

Energia gerada na forma de calor (MJ.kg-1)1 + ++ +++
Energia gerada na forma de eletricidade (MJ.kg-1)1 + +++ ++
Potencial de geração de subprodutos sólidos +++ + ++
Potencial de geração de subprodutos líquidos +++ ++ +
Potencial de geração de subprodutos gasosos + +++ ++

Aspecto operacional

Exigências na preparação/adequação do lodo para aplicação ao processo térmico + ++ +++
Possibilidade de uso dos subprodutos nas dependências da própria ETE/instalação +++ +++ +++
Possibilidade de uso dos subprodutos fora das dependências da ETE/instalação +++ ++ +
Necessidade prévia de secagem e adensamento do lodo ++ + +++
Aproveitamento das cinzas como condicionador de solos +++ ++ +
Redução de volume do material sólido após o processamento térmico (%) + ++ +++

Aplicação à 
realidade brasileira

Simplicidade operacional + ++ +++
Aplicabilidade em ETEs de pequeno porte + ++ +++
Aplicabilidade em ETEs de médio e grande porte +++ +++ +++

Aspecto relacionado 
à pesquisa e 
tecnologia

Aplicação em escala real para o tratamento térmico de lodo + ++ +++
Nível de desenvolvimento de pesquisas aplicadas + ++ +++
Avanço tecnológico e consolidação do estado da arte para o gerenciamento do lodo + ++ +++

Aspecto ambiental2

Potencial de geração de resíduos perigosos ++ +++ ++
Potencial de geração de efluentes líquidos + ++ +++
Potencial de emissão atmosférica de dioxinas e furanos +++ ++ +
Potencial de emissão atmosférica de SO

x
 e NO

x +++ ++ ++
Potencial de emissão atmosférica de metais pesados +++ ++ +

Notas: +++: mais favorável; +: menos favorável; ++: nota intermediária. 1Por massa de lodo, em base seca. 2 No processo térmico em si.

Quadro 3 – Análise comparativa de diversos aspectos para o processamento térmico de lodo excedente.
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4 coNsiderAções fiNAis
Os processos térmicos de pirólise, gaseificação e 

combustão, até então empregados para outras 

fontes de biomassa, têm sido considerados alter-

nativas para o gerenciamento de lodo desidrata-

do em ETEs. A combustão, entre os processos, é 

o precursor; a pirólise e a gaseificação têm sido 

tema crescente de estudos e pesquisas aplicadas. 

Do ponto de vista econômico, a geração de ener-

gia elétrica ou calor por meio dos processos térmi-

cos apresenta custos elevados para instalação e 

operação das plantas, sendo a energia obtida ge-

ralmente mais cara do que o consumo de energia 

provida externamente. Assim sendo, a produção e 

uso ou exportação de energia (mais cara do que a 

convencional) somente serão viáveis em um con-

texto em que houver subsídios pelos benefícios 

ambientais relacionados à geração de energia de 

origem renovável, em detrimento do consumo das 

energias convencionais, e quando os custos con-

siderados para a destinação dos resíduos na si-

tuação atual (por exemplo, para dispor em aterros 

sanitários) internalizarem de forma adequada os 

custos necessários para implantar e manter ater-

ros com condições adequadas em termos de se-

gurança ambiental, tratamento de gases, choru-

me etc., permitindo uma comparação econômica 

equilibrada entre as duas alternativas.

A aplicabilidade dos processos térmicos à reali-

dade brasileira está condicionada à quantidade 

de lodo gerado e às especificidades locacionais, 

sendo potencialmente mais vantajosa em ETEs 

de maior porte, que possuem elevados gastos de 

transporte e destinação final. Nesse contexto, a 

combustão apresenta maior avanço tecnológico, 

além de maior simplicidade operacional e aplica-

ção em ETEs de diferentes portes. Destacam-se 

a pirólise e a gaseificação como tecnologias que 

têm sido empregadas e aprimoradas de forma 

crescente, embora a aplicação em escalas comer-

ciais ainda seja restrita para lodo de ETEs. Entre-

tanto, o controle ambiental das unidades que pro-

movem a combustão do lodo deve ser rigoroso, 

em função do potencial de geração de poluentes, 

como dioxinas e furanos, SO
x
, NO

x
 e metais pesa-

dos, fator que contribui para os elevados custos 

de operação e implantação. 

O aproveitamento energético do lodo de forma in-

dividual ou, até mesmo, em combinação com ou-

tros subprodutos gerados em ETEs, a exemplo do 

biogás, pode garantir a secagem do próprio lodo 

e favorecer o desenvolvimento e expansão do uso 

dos processos térmicos para a realidade brasileira.

A crescente expansão dos processos térmicos 

como alternativas para o gerenciamento do lodo 

requer, devido à complexidade operacional dos 

processos, a constante manutenção de equipa-

mentos, a fim de garantir eficiência do sistema de 

controle ambiental.
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A Inexorabilidade  
do reúso potável direto
The Inexorability of direct potable reuse

Ivanildo Hespanhol

resumo:

A política de importar água de bacias cada vez mais distantes para satisfazer o crescimento da demanda co-

meçou há mais de dois mil anos com os romanos, dando origem aos seus famosos aquedutos. A prática ainda 

persiste, resolvendo, precariamente, o problema de abastecimento de água de uma região, em detrimento 

daquela que a fornece. As soluções mais modernas em termos de gestão de recursos hídricos consistem em 

tratar e reusar os esgotos já disponíveis nas próprias áreas urbanas para complementar o abastecimento 

público. A prática de reúso para fins não potáveis já está consagrada em uma grande multiplicidade de países 

desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Atualmente, a proposta evoluiu para reúso potável por meio da 

utilização dos sistemas de distribuição existentes, eliminando os custos associados a linhas paralelas para 

distribuir água de reúso. Os fundamentos ambientais, de saúde pública e gerenciais, assim como os siste-

mas de tratamento avançados e as técnicas de certificação da qualidade da água atualmente disponíveis, 

permitem fazer uso de recursos hídricos locais, produzindo “água segura”, que não é, certamente, propor-

cionada por sistemas convencionais, tratando água extremamente poluída. A prática de reúso potável direto 
para abastecimento público já está estabelecida em diversos estados americanos, na África do Sul, Austrália, 
Bélgica, Namíbia e Singapura, sem que tenham sido detectados problemas de saúde pública associados. A 
existência de precedentes bem-sucedidos, a visão de segurança adicional no abastecimento de água e a dis-
ponibilidade de água com qualidade elevada são fatores positivos para a aceitação comunitária da prática de 
reúso potável direto. Por outro lado, fatores negativos associados à percepção e aceitação pública podem, se 
não forem adotadas estratégias de comunicação e de educação comunitária, se caracterizar como elementos 
inibidores da prática. O maior fator limitante, entretanto, se origina nos órgãos reguladores, que insistem em 
adotar posturas conservadoras, propondo normas irracionalmente restritivas, que apenas contribuem para 

impedir a importantíssima prática de reúso de água no Brasil. 
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Abstract:

Watershed transposition is a two thousand years policy developed by the Romans to satisfy their continuously gro-

wing water demand, leading to the construction of an extensive network of aqueducts. The practice remains no-

wadays, solving the supply problems in one region in detriment of another. The modern solution in terms of water 

resources managements to treat and to reuse wastewater locally available in the urban settings to complement 

public supplies. Non potable reuse is widely applied in a wide range of developed as well as in industrializing coun-

tries. Presently, the proposal has been evolved to potable reuse by making use of the existing distribution systems, 

eliminating, in this way, the costs associated to parallel lines to supply reuse water. The basic environmental, public 

health and managerial criteria, as well as advanced treatment and water quality certification systems now available 

allow for the use of local water resources to produce “safe water”, which is, certainly not provided through conven-

tional systems treating highly polluted waters. Potable direct reuse for public supply has already been established 

in several states of the United States as well in Australia, Belgium, Namibia, Singapore and South Africa, without 

detected health effects associated. Existing well succeeded precedents, the expectancy of an additional security 

on water supply and water quality are important positive factors for the acceptance of direct potable reuse. On the 

other hand negative factors associated to public perception and acceptance, may, if community information and 

awareness is not adequately promoted, be a source of restriction for direct potable reuse. However, the most critical 

negative factors originate from regulatory bodies, by adopting a conservative behavior and proposing irrationally 

restrictive regulations, contributing only for the hindering of the very important practice of water reuse in Brazil. 

Keywords: Water resources management. Advanced treatment systems. Water reuse. Direct potable reuse.

1 susteNtABiLidAde, roBustez, resiLiêNciA 
e vuLNerABiLidAde 
O termo ‘sustentabilidade’ é um conceito téc-

nico/filosófico genérico que, se considerado in-

dependente de variáveis sistêmicas específicas, 

não pode ser expresso em termos quantitati-

vos. Em um sistema de abastecimento de água, 

a sustentabilidade deve ser interpretada como a 

probabilidade de suprir, permanentemente, de-

mandas crescentes, em condições satisfatórias. 

As variáveis mais importantes que estabelecem, 

ou não, uma condição de sustentabilidade são: 

(i) robustez, refletindo desempenho consistente e 

capacidade de atender a uma demanda crescente 

mesmo em condições de diversos tipos de estres-

se; (ii) resiliência, ou seja, a habilidade do sistema 

de recuperar seu estado satisfatório após sofrer 

impactos negativos, como, por exemplo, a perda 

de capacidade de atendimento de fontes de abas-

tecimento; e, (iii) vulnerabilidade, isto é, a mag-

nitude da falha de um sistema de abastecimento 

(HASHIMOTO et al., 1982). 

Sistemas como o que abastece a Região Metropo-

litana de São Paulo (RMSP) não são portanto, sus-

tentáveis, porque são pouco robustos e possuem 

resiliência praticamente nula, uma vez que per-

manecem na dependência de recursos oriundos 

de bacias que, por sua vez, também estão subme-

tidas a condições extremas de estresse hídrico. 

A cultura de importar água de bacias cada vez 

mais distantes para satisfazer o crescimento da 

demanda remonta há mais de dois mil anos. Os 

romanos, que praticavam uso intensivo de água 
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para abastecimento domiciliar e de suas termas, 

procuravam, de início, captar água de mananciais 

disponíveis nas proximidades. À medida que es-

tes se tornavam poluídos pelos esgotos dispostos 

sem nenhum tratamento ou ficavam incapazes 

de atender à demanda, passavam a aproveitar 

a segunda fonte mais próxima e assim sucessi-

vamente. Essa prática deu origem à construção 

dos grandes aquedutos romanos, dos quais exis-

tem, ainda, algumas ruínas, em diversas partes do 

mundo (BOWDOUIN COLLEGE, 2006; SWANSEA 

UNIVERSITY, 2006).

A sistemática atual é pré-histórica e irracional, 

resolvendo precariamente o problema de abaste-

cimento de água em uma região, em detrimento 

daquela que a fornece. Há, portanto, necessida-

de de adotar um novo paradigma que substitua a 

versão romana de transportar sistematicamente 

grandes volumes de água de bacias cada vez mais 

longínquas e de dispor os esgotos, com pouco 

ou nenhum tratamento, em corpos de água ad-

jacentes, tornando-os cada vez mais poluídos  

(HESPANHOL, 2012).

Como confirmação do critério de planejamento 

de importar recursos hídricos de bacias distan-

tes, está em fase de projeto executivo a capta-

ção de água junto ao reservatório Cachoeira do 

França, no rio São Lourenço, Alto Juquiá, para 

uma produção média de 4,7 m3/s e máxima de 

6,0 m3/s (SABESP, 2011). O sistema adutor, in-

cluindo as linhas de água bruta e de água tra-

tada, é de aproximadamente 100 quilômetros, 

atingindo a RMSP, após um recalque superior 

a 300 metros. O projeto, além de envolver os já 

ultrapassados sistemas convencionais de tra-

tamento, não apresenta quaisquer aspectos de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental, pois 

vai demandar um investimento de 2,2 bilhões de 

reais. Nenhuma consideração adicional foi feita 

pelos tomadores de decisão quanto ao volume 

de esgotos que seria gerado em função dessa 

nova adução, ou seja, de aproximadamente 3,8 

m3/s, assumindo-se um coeficiente de retorno 

de 80%, que certamente será disposto, sem tra-

tamento, nos já extremamente poluídos corpos  

hídricos da RMSP.

2 reúso de águA e susteNtABiLidAde 
Nesse cenário, uma solução sustentável seria a de 

tratar e reusar, para fins benéficos, os esgotos já 

disponíveis nas áreas urbanas para complementar 

o abastecimento público. Essa prática contribui-

ria substancialmente para o aumento da robustez 

dos sistemas e tornaria o conceito de resiliência 

pouco significativo, uma vez que eliminaria as 

condições de estresse associadas à redução da 

disponibilidade hídrica em mananciais utilizados 

para abastecimento público. 

Numa primeira etapa, essa proposta se desenvol-

veu em termos de reúso para usos urbanos não 

potáveis. Nos últimos anos, vem se ampliando no 

sentido de adotar o reúso para fins potáveis. Esse 

conceito, além de constituir solução econômica e 

ambientalmente correta, proporcionará água se-

gura, o que não é, atualmente, fornecido por sis-

temas convencionais de tratamento, que tratam 

águas provenientes de mananciais extremamente 

poluídos, inclusive com poluentes emergentes. 

As tecnologias modernas de tratamento e de 

certificação da qualidade da água disponíveis 

atualmente têm grande potencial para viabili-

zar a utilização de mananciais desprotegidos, 

permitindo, por extensão, o reúso direto de água 

para fins potáveis. A prática do reúso potável 

direto, pelo fato de empregar tecnologia e siste-

mas de controle e de certificação modernos, pro-

porcionará, certamente, melhores benefícios em 

termos de saúde pública do que o emprego das 

tecnologias de tratamento convencionais para 

tratar água oriunda de mananciais extremamen-

te poluídos contendo altas concentrações de es-

gotos domésticos e industriais. 
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3 sistemAs de reúso potáveL
Sistemas de reúso potável podem ser concebidos 

como Reúso Potável Indireto Planejado (RPIP) ou 

Não Planejado (RPINP) e reúso potável direto.

3.1 rpiNp

Sistemas de de RPINP, na grande maioria das ve-

zes inconscientes, são praticados extensivamente 

no Brasil. Exemplos típicos são os lançamentos 

de esgotos (tratados ou não) e a coleta a jusante  

para tratamento e abastecimento público, 

praticados em cadeia, por diversos municípios, 

ao longo do rio Tietê e do rio Paraíba do Sul. Na 

RMSP, a reversão do corpo central e do braço 

do Taquacetuba do reservatório Billings para o 

reservatório Guarapiranga também constitui 

um sistema de reúso de água para fins potáveis, 

o qual não foi concebido dentro dos critérios e 

tecnologias associados às práticas de reúso, pois 

as águas coletadas do reservatório Guarapiranga, 

após a reversão do reservatório Billings, são 

tratadas na Estação de Tratamento de Água (ETA) 

do Alto da Boa Vista por meio de um sistema 

convencional de tratamento. 

Causa estranheza que o órgão regulador local, ex-

tremamente vinculado a normas irracionais e ex-

tremamente restritivas, ignore completamente os 

problemas ambientais e de saúde pública causa-

dos por essa sequência de lançamentos de esgo-

tos brutos e de captação imediatamente a jusante 

para abastecimento público de água.

Um esquema ilustrativo de sistema de RPINP é 

mostrado na Figura 1.

3.2. rpip

Conceitualmente, o RPIP deve ser constituído por 

um sistema secundário de tratamento de esgotos, 

geralmente de lodos ativados e, mais moderna-

mente, de sistemas de biomembranas submersas 

(iMBRs), seguido de sistemas de tratamento avan-

çado e, se necessário, de um balanceamento quí-

mico antes do lançamento em um corpo receptor, 

superficial ou subterrâneo, aqui designado como 

Atenuador Ambiental (AA), como mostrado es-

quematicamente na Figura 2. 

Os AAs podem ser corpos hídricos naturais asso-

ciados aos sistemas de reúso potável direto pla-

Figura 1: Cenário típico de sistemas de reúso indireto não planejado efetuados em série.
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nejado, como aquíferos confinados, nos quais a 

recarga gerenciada é efetuada com os esgotos 

tratados, ou corpos receptores naturais, rios, la-

gos ou reservatórios construídos para regula-

rização de vazões, tomada de água, geração de 

energia elétrica ou usos múltiplos, nos quais os 

esgotos tratados são lançados e posteriormen-

te captados para reúso indireto. Os AAs, tanto 

subterrâneos quanto superficiais, têm o objetivo 

de, por efeitos de diluição, sedimentação, adsor-

ção, oxidação, troca iônica etc., atenuar as baixas 

concentrações de poluentes remanescentes dos 

sistemas avançados de tratamento utilizados. A 

legislação do estado da Califórnia (CDPH, 2008) 

para recarga gerenciada de aquíferos (que pode-

ria ser avaliada e adaptada para condições brasi-

leiras), por exemplo, estabelece uma retenção de 

seis meses, baseada na hipótese de que cada mês 

de retenção proporciona a redução de uma ordem 

de magnitude (99%) de vírus, obtendo no período 

total uma redução correspondente a seis ordens 

de magnitude (99,9999%). 

Os objetivos básicos dos AAs são:

• proporcionar diluição e estabilização dos conta-

minantes ainda existentes no efluente tratado;

• proporcionar uma barreira adicional de trata-

mento para organismos patogênicos e/ou ele-

mentos-traços, por meio de sistemas naturais;

• proporcionar tempo de resposta em caso de 

mau funcionamento do sistema avançado  

de tratamento;

• proporcionar percepção pública de que ocorre 

um aumento da qualidade da água;

• proporcionar ao público consumidor a percep-

ção de que ocorre uma dissociação entre esgo-

to e água potável.

O reúso potável direto planejado é difícil de ser 

aplicado nas condições atuais brasileiras, devido 

às seguintes características técnicas, ambientais, 

legais e institucionais: 

• os corpos receptores superficiais que poderiam 

operar como AAs são geralmente poluídos, 

não possibilitando os efeitos purificadores 

secundários desejados. Na realidade, o oposto 

Figura 2 - RPIP.
Fonte: Adaptado de Tchobanoglous et al. (2011).
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ocorreria, pois efluentes altamente purificados 

por processos avançados de tratamento seriam 

contaminados, em face dos elevados níveis de 

poluição de grande parte dos corpos hídricos;

• por desconhecimento da importância e 

benefícios inerentes, a prática de recarga 

gerenciada de aquíferos é formalmente 

rejeitada pelos legisladores e por alguns órgãos 

de fomento, que vêm continuamente recusando 

o desenvolvimento de estudos e projetos que 

dariam subsídios para o desenvolvimento de 

uma norma e de códigos de prática nacionais 

sobre o tema (HESPANHOL, 2009). Por essa 

razão, não há no Brasil possibilidade atual de 

utilizar aquíferos subterrâneos como AAs;

• efluentes lançados em corpos receptores, 

superficiais ou subterrâneos, não passam 

automaticamente a ser do domínio das 

entidades ou companhias de saneamento 

que procederam ao tratamento e respectiva 

descarga. Uma vez lançados ao meio 

ambiente, a captação correspondente, total 

ou parcial, fica submetida aos critérios de 

outorga e à respectiva cobrança pelo uso da 

água. De maneira geral, as companhias de 

saneamento não farão grandes investimentos 

em sistemas de tratamento para obter uma 

água de qualidade elevada sobre a qual não 

teriam domínio automático. Apenas quando 

ocorrerem condições logísticas especiais, ou 

seja, quando a captação outorgada for efetuada 

muito próxima aos pontos de lançamento ou 

quando o reservatório que recebe os efluentes 

tratados for operado pela própria companhia 

de saneamento que efetua o reúso, poderá 

o investidor auferir os benefícios do elevado 

grau de tratamento conferido a seus efluentes, 

para implementar sistemas de RPIP.

Verifica-se, portanto, que a implantação de siste-

mas de RPIP não tem, atualmente, condições téc-

nicas e econômicas para ocorrer no Brasil. No fu-

turo, seria possível que essa modalidade de reúso 

pudesse vir a ser implantada, caso fosse promul-

gada legislação nacional sobre recarga gerencia-

da de aquíferos e/ou a obrigatoriedade de que os 

esgotos só podem ser lançados em corpos super-

ficiais após níveis de tratamento superiores aos 

secundários, hoje adotados apenas em pequena 

parte do país. 

Há uma enorme gama de sistemas de RPIP, tan-

to experimentais quanto públicos, operando em 

diversos países. Um sistema administrado pela 

Companhia Intermunicipal de Água Veurne- 

Ambacht (IWVA), em Koksijde, no extremo nor-

te da Bélgica, está em operação desde julho de 

2002. A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) 

de Wulpen, constituída por um sistema de lodos 

ativados, foi construída em 1987 e reformada em 

1994 para proporcionar remoção de nutrientes. 

Seu efluente é encaminhado à estação de trata-

mento avançado de Torreele, na qual passa por 

unidades de ultrafiltração (ZeeWeed, ZW 500C 

da Zenon) e, em seguida, por unidades de osmose 

reversa (30LE-440 da Dow Chemical). O efluente 

da ETA de Torreele é, após um transporte de apro-

ximadamente 2,5 quilômetros, infiltrado no aquí-

fero arenoso, não confinado, de Saint André, com 

o objetivo de remover organismos patogênicos e 

traços de produtos químicos que possam ter ul-

trapassado a barreira de osmose reversa. A água é 

recuperada do aquífero a distâncias variando en-

tre 33 e 153 metros do ponto de recarga, por meio 

de 112 poços, a profundidades variando entre 8 e 

12 metros. O extensivo sistema de monitoramen-

to efetuado mostrou a excelente qualidade da 

água potável produzida. As análises efetuadas em 

2007 nos efluentes do sistema de osmose reversa 

indicaram a ausência de produtos farmacêuticos 

quimicamente ativos e de disruptores endócrinos 

acima dos limites de detecção de 0,5 a 10 ng/L 

(VAN HOUTTE; VERBAUWHEDE, 2008; VANDEN-

BOHEDE et al., 2008).
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Um dos maiores e mais conhecidos sistemas de 

RPIP é o de Orange County, situado em Fountain 

Valley, na Califórnia. Seu efluente é encaminhado, 

sem desinfecção, à estação de tratamento avan-

çado de Water Factory 21, pertencente ao Orange 

County Water District, cuja produção é de apro-

ximadamente 82 milhões de metros cúbicos por 

ano. O sistema antigo de tratamento, composto 

por sistema de coagulação/floculação com cal, 

extração de amônia, recarbonatação, filtração, 

adsorção em carvão ativado, desinfecção e osmo-

se reversa (TCHOBANOGLOUS; BURTON, 1991), 

foi substituído, a partir de 2008 e após extensivos 

estudos pilotos, pelo sistema apresentado na Fi-

gura 3. Parte da água produzida é dirigida às ba-

cias de infiltração de Kraemmer e Miller e parte, 

aos poços de injeção, utilizados para evitar a pe-

netração da cunha salina no aquífero costeiro, ao 

longo da Ellis Avenue. 

3.3 reúso potável direto

Reúso potável direto consiste no tratamento 

avançado de efluentes domésticos e sua intro-

dução em uma ETA cujo efluente adentra, dire-

tamente, um sistema público de distribuição de 

água, sem que ocorra a passagempor AAs, tanto 

superficiais quanto subterrâneos. O esgoto, após 

tratamento avançado, poderá ser introduzido di-

retamente em uma ETA ou em um reservatório de 

mistura a montante dela, quando vazões comple-

mentares, tanto de origem superficial quanto sub-

terrânea, compõem a vazão total a ser tratada no  

sistema de reúso.

Figura 3 - Orange County Water District, Fountain Valley, CA. 
Fonte: Adaptado de Tchobanoglous et al., (2011).
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Figura 4 - Reúso potável direto.

Conforme mostrado na Figura 4 após tratamento 

secundário (sistemas convencionais ou sistemas 

Membrane Bio Reactor - MBR), os esgotos pas-

sariam por câmara de equalização, por um siste-

ma de tratamento avançado e por uma eventual 

câmara para balanceamento químico, seguida 

de reservatório de retenção, antes de serem en-

caminhados à ETA, após mistura a ser efetuada 

com águas superficiais e/ou subterrâneas. 

A necessidade de balanço químico deverá ser ve-

rificada quando não ocorrer a complementação 

com fontes superficiais ou subterrâneas ou quan-

do a porcentagem de água de reúso for bastante 

elevada. Nesse caso, pode ser conveniente efetuar 

a remineralização da água para evitar problemas 

de saúde pública, melhorar o gosto e prevenir cor-

rosão a jusante. 

O reservatório de retenção pode ser natural (um 

pequeno lago ou reservatório isolado) ou cons-

truído. Deve ser adequadamente projetado para 

servir como um sistema intermediário entre o 

sistema de tratamento de esgotos e o sistema de 

tratamento de água potável. Se o sistema envol-

ver um grau significativo de variabilidade no sis-

tema de tratamento de esgotos, esse reservató-

rio deverá ser de grandes dimensões, permitindo 

tempo suficiente para responder às eventuais 

deficiências do processo e efetuar uma certi-

ficação extensiva do efluente produzido. Caso 

apresente um elevado grau de confiabilidade, o 

reservatório de retenção poderá ter dimensões 

Fonte: Adaptado de Tchobanoglous et al., (2011).
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reduzidas ou mesmo não ser incluído no sistema 

de reúso.

Os objetivos básicos dos reservatórios de reten-

ção e certificação são:

• compensar a variabilidade entre a produção e 

a demanda de água;

• compensar a variabilidade da qualidade da 

água produzida (praticamente desnecessário 

com sistemas avançados de tratamento);

• prover um mínimo de tempo para detectar 

e atuar sobre as eventuais deficiências de 

processo antes da introdução da água tratada 

no sistema de distribuição.

Além disso, devem ser projetados e construídos 

com elevado nível de segurança estrutural e am-

biental, prevenir poluição externa, evitar perdas 

por evaporação, dispor de sistemas hidráulicos 

capazes de efetuar descargas rápidas quando ne-

cessário e dispor de instalações para amostragem 

e monitoramento.

A Figura 5 mostra, esquematicamente, um siste-

ma de certificação que inclui três reservatórios 

dispostos em série, cada um com volume de água 

potável equivalente a 12 horas de produção do 

sistema avançado de tratamento (ATSE, 2013).

4 tecNoLogiA dispoNíveL pArA  
reúso potáveL direto

A questão adjacente que ainda perdura em mui-

tos setores conservativos é se há, atualmente, 

disponibilidade de tecnologia adequada (ope-

rações, processos unitários e sistemas integra-

dos) e técnicas de certificação da qualidade da 

água que permitam produzir, consistentemen-

te, água segura a partir de esgotos domésticos, 

respeitando critérios econômicos e de proteção 

Figura 5 - Reservatório de retenção e de certificação.
Fonte: Adaptado de ATSE (2013).
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da saúde pública dos consumidores. Em seguida 

são apresentados, de maneira resumida, três pro-

cessos unitários básicos que, em conjunção com 

processos tradicionais, como coagulação/flocu-

lação, filtração, desinfecção etc., podem compor 

sistemas avançados de tratamento, que devem 

ser avaliados com o objetivo de produzir consis-

tentemente água de reúso para fins potáveis,  

em sistemas diretos.

4.1 operações e processos unitários potenciais

Os processos ou sistemas unitários que poderão ser 

utilizados para compor sistemas avançados de tra-

tamento para reúso são basicamente os seguintes:

a. sistemas de membranas: os poluentes quími-

cos tradicionais e emergentes, mesmo os de 

baixa massa molecular, como os disruptores 

endócrinos, assim como organismos patogê-

nicos de dimensões muitos pequenas, como 

os oocistos de Cryptosporidium spp., podem 

ser efetivamente removidos por sistemas de 

membrana de ultrafiltração, nanofiltração e 

osmose reversa. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) avalia que, dependendo dos tipos 

de membrana utilizados e de suas característi-

cas operacionais, a remoção máxima de vírus, 

bactérias e protozoários pode ser superior a or-

dens de magnitude 6,5, 7 e 7, respectivamente 

(WHO, 2011);

b. carvão biologicamente ativado: unidades de 

carvão biologicamente ativado são sistemas 

utilizados em tratamento avançado de água, 

principalmente para remover material orgâ-

nico (geralmente biodegradáveis), material 

não orgânico (compostos estáveis e de difícil 

degradação) e organismos patogênicos, conti-

dos em águas superficiais ou subterrâneas. A 

remoção de contaminantes é processada por 

meio de três mecanismos básicos: biodegra-

dação, adsorção de micropoluentes e filtração 

de sólidos suspensos (ASANO et al., 2007). O 

biofilme formado nos poros e superfície do 

carvão ativado (em pó ou granular) consome 

a matéria orgânica, produzindo, como subpro-

dutos, água, dióxido de carbono, biomassa e 

moléculas orgânicas simples. A promoção da 

atividade biológica é efetuada pela ação de um 

oxidante forte, geralmente ozônio, que é apli-

cado na entrada da unidade filtrante; 

c. processos oxidativos avançados (POAs): en-

volvem a geração do radical livre hidroxila 

(OH°), um oxidante forte com capacidade de 

oxidar compostos que não são passíveis de ser 

oxidados por oxidantes convencionais, como 

oxigênio, ozônio e cloro. (TCHOBANOGLOUS et 

al., 2003). A importância de POAs em sistemas 

de reúso potável direto é vinculada ao fato de 

que mesmo efluentes de sistemas de trata-

mento terciário (inclusive permeados de siste-

mas de osmose reversa) podem conter traços 

de compostos orgânicos naturais ou sintéticos 

(ASANO et al., 2007).

4.2 sistemas avançados de tratamento  
para reúso potável direto

O sistema avançado de tratamento deverá ser 

concebido em função das características do esgo-

to a ser tratado e da qualidade de eventuais fon-

tes adicionais de água que serão tratadas na ETA. 

Dependendo da qualidade dessas fontes extras, 

(presença de produtos químicos e de organismos 

patogênicos, como oocistos de Cryptosporidium 

spp.), a ETA deverá, também, conter sistemas 

avançados de tratamento, como ultrafiltração  

e POAs. 

O sistema de tratamento avançado a ser construí-

do (após tratamento convencional por sistemas de 

lodos ativados ou equivalentes) deverá integrar os 

conceitos de barreiras múltiplas, sendo impres-

cindível executar estudos pilotos para identificar a 

consistência na produção de efluentes adequados, 

fornecer parâmetros de projeto realistas, identifi-

car problemas de operação e manutenção e avaliar 

os custos associados. 
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Considerando a elevada capacidade de remo-

ção de poluentes críticos dos processos unitários  

descritos, os sistemas de tratamento para reúso 

potável direto a ser considerados para avaliação, 

em função de efluentes específicos e de caracte-

rísticas locais, são os quatro sistemas esquemati-

zados na Figura 6.

Os sistemas (a) e (b), que utilizam efluentes de 

sistemas de tratamento de esgotos por lodos 

ativados, necessitam de câmaras de equalização 

devido à variação de qualidade dos efluentes pro-

duzidos, principalmente quando são empregados 

sistemas de aeração prolongada. O sistema (a) é 

composto por unidades de osmose reversa (com 

pré-tratamento por ultrafiltração) e de POA, por 

meio de UV/H
2
O

2
. Como nos demais sistemas 

mostrados na Figura 6, o efluente tratado passa 

pelo reservatório de retenção/armazenamento/

certificação, pela câmara de mistura e, finalmen-

te, pela ETA, produzindo água potável. O sistema 

(b) emprega unidades de ultrafiltração, carvão 

biologicamente ativado com ozônio, nanofiltra-

ção e POA, por meio de de UV/H2
O

2
. Os sistemas 

(c) e (d) integram os mesmos processos unitários 

de tratamento, mas efetuam o tratamento bio-

lógico mediante sistemas MBR com membranas 

de ultrafiltração. Assim, não necessitam, devido 

à consistência de qualidade proporcionada pelas 

unidades de ultrafiltração, de câmaras de equali-

zação. O sistema (c) integra, após o sistema MBR, 

unidades de osmose reversa e de POA, por meio 

de UV/H2
O

2
; já o sistema (d) é composto por car-

vão biologicamente ativado com ozona, nanofil-

tração e POA, por meio de UV/H
2
O

2
.

Figura 6 - Sistemas avançados de tratamento para reúso potável.
Fonte: Adaptado de Leverenz et al. (2011) e Tchobanoglous et al. (2011).
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Figura 7 - Estação de tratamento de Goreangab, em Windhoek, Namíbia, para reúso potável direto, remodelada em 1997.

5 A experiêNciA muNdiAL em reúso potáveL direto 
Assim como os sistemas de RPIP, há uma significativa quantidade de sistemas de reúso potável direto, 

tanto experimentais em operação, implantados quanto em diversos estados americanos, na África do Sul, 

Austrália, Bélgica, Namíbia e Singapura, sem que tenham sido detectados problemas de saúde pública 

associados. Alguns desses exemplos são mostrados a seguir.

Denver, Colorado, Estados Unidos

O projeto de demonstração de reúso potável di-

reto da cidade de Denver operou no período de 

1985 a 1992 e teve como principal objetivo ava-

liar os problemas potenciais de saúde pública que 

poderiam ocorrer. O sistema, alimentado com es-

gotos secundários sem desinfecção, foi projetado 

Windhoek, Namíbia

O município de Windhoek, com aproximadamente 

250.000 habitantes (censo de 2001), está situado 

na Namíbia, sudoeste da África, ao sul do deserto 

do Saara. O reúso potável direto vem sendo prati-

cado há mais de 40 anos, sem que problemas de 

saúde pública associados à água potável tenham 

sido identificados (VAN DER MERWE et al., 2008). 

dentro do conceito de barreiras múltiplas monta-

das em linhas paralelas para permitir manutenção 

adequada e dar continuidade à operação quando 

da ocorrência de eventuais falhas em processos 

e operações unitárias (Figura 8). Foi efetuado um 

extensivo monitoramento da qualidade da água 

produzida, utilizando amostras compostas em pe-

Além de um completo sistema de monitoramento da 

qualidade da água, é utilizado o princípio de pontos 

críticos de controle (ABNT, 2002; DAMIKOUKA et al., 

2007), o que traz uma maior segurança de saúde 

pública aos usuários. 

O esquema do sistema avançado atual, da ETA de 

Goreangab, após a última ampliação efetuada em 

1997, é mostrada na Figura 7.

Fonte: Adaptado deVan Der Merwe et al. (2008).
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Cloudcroft, Novo Mexico, Estados Unidos

A pequena vila de Cloudroft se localiza no estado 

do Novo México, ao sul do município de Albuquer-

que. Tem uma população de aproximadamente 

850 habitantes , que cresce para mais de 2.000 du-

rante fins de semana e feriados. Nessas ocasiões, 

a demanda de água passa de aproximadamente 

680 m3/dia para um pico próximo a 1.360 m3/dia. 

Visando a eliminar o transporte de água por meio 

de caminhões-pipa durante os picos de consumo, 

a comunidade decidiu aumentar a disponibilida-

de de água mediante um sistema de reúso potável 

direto, utilizando os esgotos domésticos produzi-

dos localmente. O sistema de tratamento adota-

do, mostrado na Figura 9, inclui em uma primeira 

fase um reator MBR para tratamento secundário 

dos esgotos, desinfecção, osmose reversa e um 

sistema de POA. Seu efluente recebe aproxima-

damente 51% (do total produzido) de água bruta 

oriunda de águas superficiais e de fontes subter-

râneas locais. A mistura é mantida em um reser-

vatório durante aproximadamente duas semanas, 

passando, em seguida, por uma segunda bateria 

de unidades de tratamento, incluindo ultrafiltra-

ção, desinfecção por radiação ultravioleta, carvão 

ativado e desinfecção final com cloro.

Figura 8 - Estação experimental de tratamento de Denver, Colorado - reúso potável  direto

ríodos de 24 horas e avaliando todas as variáveis 

de qualidade regulamentadas na época. Embora 

no período dos testes ainda não se tivesse conhe-

cimento de poluentes emergentes que hoje são 

encontrados em mananciais de todo o mundo, a 

pesquisa evidenciou que a água produzida apre-

sentava qualidade semelhante à água potável dis-

tribuída em Denver e atendia a todos os padrões 

de qualidade de água da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA), da Comuni-

dade Europeia e das diretrizes da OMS (Asano et 

al, 2007). 

Fonte: Adaptado de Asano et al. (2007).
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Figura 10 - Big Springs, Texas.

Figura 9 - Sistema de Cloudcroft, Novo México.

Big Springs, Texas, Estados Unidos

Embora o reúso de água seja praticado na região 

há muito tempo, o Colorado River Water District, 

que abastece várias comunidades da região, in-

clusive Big Springs, tomou recentemente a deci-

são de “reciclar 100% da água, durante 100% do 

tempo”. O primeiro projeto de reúso associado a 

essa diretriz foi o de Big Springs, que está ainda 

em fase de implementação. Conforme mostrado 

na Figura 10, o efluente do sistema convencional 

de lodos ativados existente recebe cloro e passa 

por um filtro de areia e por descloração. Passa, em 

seguida, por um sistema de tratamento avançado, 

constituído por microfiltração, osmose reversa e 

por um sistema de POA. O efluente purificado por 

meio desse sistema é encaminhado a um reserva-

tório de mistura com água bruta proveniente do 

reservatório Spencer e do reservatório Thomas. 

A água é, finalmente, captada no reservatório 

de mistura, passando, em seguida, por um siste-

ma de tratamento físico-químico constituído por 

coagulação/floculação/sedimentação, filtração e 

desinfecção com cloro. O efluente desse sistema 

adentra, diretamente, no sistema de distribuição 

de água de Big Springs.

Fonte: Adaptado Tchobanoglous, et al., (2011).

Fonte: Adaptado Tchobanoglous, et al., (2011).
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Beaufort West, África do Sul

A estação de tratamento avançado de Beaufort 

West recebe efluentes tratados por sistemas ter-

ciários convencionais das ETEs Northern e Kwa 

Mashu, tendo sido dimensionada para uma vazão 

de 2.100 m3/dia (ATSE, 2013). O sistema, compos-

to por ultrafiltração, osmose revers, POA (peró-

xido de hidrogênio e ultravioleta) e desinfecção 

por cloro, produzirá 1.000 m3/dia, que serão mes-

clados com água tratada pela ETA local de 4.000 

m3/dia, produzindo, portanto, uma vazão total de 

5.000 m3/dia (Figura 11).

Figura 11 - Sistema de Beaufort West, África do Sul.

6 fAtores positivos pArA impLemeNtAção 
do reúso potáveL direto
Em função do cenário crítico descrito, é ine-

vitável que, em um futuro muito próximo, não 

haja outra solução que não seja a de substituir 

mecanismos ortodoxos de gestão da água no 

setor urbano por novos paradigmas, para poder 

assegurar a sustentabilidade do abastecimento 

de água, tanto em termos de qualidade quanto 

de quantidade. A mais importante missão 

dessa mudança de paradigma está associada 

à universalização da prática de reúso de água 

e, mais especificamente, da prática de reú-

so potável direto, utilizando apenas as redes 

de distribuição de água atualmente existentes  

e suas ampliações.

As razões básicas e os fatores positivos que co-

laboraram para essa mudança significativa nos 

dogmas vigentes de gestão da água são, basi-

camente, as seguintes:

• os mananciais para abastecimento de água es-

tão se tornando cada vez mais raros, mais dis-

tantes e mais poluídos, tornando-se inviável 

a sua utilização, como mostrado no primeiro 

caso relacionado;

• o RPINP, extensivamente praticado no Brasil, é 

uma prática prejudicial tanto para o meio am-

biente quanto para a saúde pública de usuários 

de sistemas de distribuição de água tratada por 

meio de sistemas convencionais;

• a implementação de sistemas de RPIP parece 

ser, atualmente, de pequena viabilidade nas 

condições brasileiras, uma vez que corpos re-

ceptores superficiais, que poderiam operar 

como AAs, são, como mencionado na seção 

3.2, geralmente poluídos, não possibilitando 

os efeitos purificadores secundários deseja-

dos. Da mesma forma, a utilização de aquíferos 

como AAs também não pode ser realizada na 

presente conjuntura nacional, uma vez que a 

Fonte: ASTE (2013).
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prática de recarga gerenciada de aquíferos não 

é, ainda, tecnicamente reconhecida no Brasil;

• com a tecnologia avançada hoje disponível, é 

possível remover contaminantes-traços orgâ-

nicos e inorgânicos e organismos patogênicos 

que não são removidos em sistemas tradicio-

nais de tratamento de água;

• não haverá necessidade de construir um sis-

tema de distribuição separado para fornecer a 

água de reúso, podendo ser utilizados os siste-

mas de distribuição já existentes e suas exten-

sões. No Brasil, não dispomos, infelizmente, 

de dados unitários de tratamento e de distri-

buição, mas a avaliação vigente é de que os 

sistemas de distribuição implicam custo equi-

valente a 2/3 do total dos custos associados a 

tratamento e distribuição. Uma avaliação efe-

tuada nos Estados Unidos (TCHOBANOGLOUS 

et al., 2011) concluiu que o custo total de um 

sistema paralelo de distribuição de água potá-

vel, tratada em nível avançado, oscilaria entre 

0,77 R$/m3 e 4,08 R$/m3 (0,32 US$/m3 a 1,70 

US$/m3), enquanto que um sistema típico de 

tratamento avançado, incluindo sistemas de 

membranas e POA, oscilaria entre 1,4 R$/m3 a 

R$ 2,33/m3 (US$0,57/m3 a 0,97 US$/m3 ). A eli-

minação dos custos associados à construção 

de uma rede paralela para a distribuição de 

água de reúso compensaria os custos relativa-

mente maiores (em relação a sistemas de tra-

tamento), que seriam atribuídos ao sistema de 

tratamento avançado. Em alguns casos, como, 

por exemplo, na RMSP, que depende de impor-

tação de águas de bacias distantes, ter-se-ia, 

ainda, o benefício de evitar a construção de 

adutoras de água bruta, que implicam a apli-

cação de recursos elevados para construção, 

manutenção e recalque;

• água de alta qualidade seria disponibilizada 

junto aos centros de consumo, sem a necessida-

de de reversão de bacias. Seria utilizada a água 

disponível localmente, sem prejudicar o abas-

tecimento de água em bacias em condições de 

estresse crítico, como, por exemplo, ocorre na 

RMSP em relação à bacia do rio Piracicaba;

• a tecnologia atual é suficiente para substituir 

AAs por reservatórios de retenção, em que a 

água tratada em nível avançado seria ade-

quadamente certificada antes da mistura com 

outras fontes de água, como mostrado nas  

Figuras 4 e 5;

• a existência de precedentes bem-sucedidos, 

a visão de segurança adicional no abasteci-

mento de água e a disponibilidade de água 

com qualidade elevada produzida por sistemas 

avançados de tratamento são fatores positi-

vos para a aceitação comunitária da prática do 

reúso potável direto.

7 fAtores poteNciALmeNte iNiBidores do 
reúso potáveL direto
Apesar da grande gama de fatores positivos aci-

ma relacionados a efetiva implementação de sis-

temas de reúso potável direto, está fortemente 

condicionada aos fatores seguintes: (i) restrições 

legais/institucionais, associadas ao Princípio da 

Precaução e à legislação vigente sobre crimes 

ambientais, e; (ii) aspectos psicológicos e culturais 

associados à percepção e aceitação da prática do 

reúso de água. 

7.1 o princípio da precaução 

O princípio da precaução é uma diretriz que busca 

regular a participação do conhecimento técnico 

e científico e do senso comum na previsão e no 

combate a potenciais degradações ambientais, 

causadas por processos tecnológicos tradicionais 

ou emergentes. Deve ser aplicado de forma cons-

trutiva, elaborando, numa primeira fase, a “aná-

lise do risco” por meio da aplicação do conjunto 

de conhecimentos disponíveis na identificação de 

potenciais efeitos adversos, assim como dos be-

nefícios ambientais, econômicos, técnicos e so-
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ciais que proporciona (HESPANHOL, 2009; PATTI 

JÚNIOR, 2007).

A relação entre a ciência e a precaução é uma 

importante questão conceitual para o gerencia-

mento prático de riscos tecnológicos. O conheci-

mento adequado do problema para a tomada de 

decisões requer uma série de atributos, entre os 

quais, o exame crítico, a transparência, o contro-

le de qualidade, a revisão pelos pares e a ênfase 

num aprendizado permanente. Apenas após a 

elaboração exaustiva dessa fase de aprendiza-

do científico e tecnológico é permitido que se 

passe à fase de “gestão do risco”, estabelecendo 

um marco regulatório que possibilite auferir os 

benefícios da prática, evitando ou minimizando  

os riscos correspondentes.

O princípio da precaução não pode, portanto, ser 

utilizado para impedir o desenvolvimento de tec-

nologias que podem apresentar certos riscos. Os 

órgãos reguladores devem assumir o compromis-

so de lidar com os riscos e as incertezas científicas 

de forma coerente, permitindo, por outro lado, 

que os benefícios proporcionados pela prática 

sejam auferidos em sua plenitude. O cenário mais 

crítico ocorre, entretanto, quando, com base ex-

clusiva em preconceitos, preferências pessoais e 

argumentos subjetivos, os tomadores da decisão 

se recusam a regulamentar processos ou ativida-

des tecnológicas importantes, criando condições 

para a ocorrência de riscos que poderiam ser evi-

tados pela aplicação de mecanismos adequados 

de comando e controle. 

O que se observa ainda é a usurpação do princípio 

da precaução no formato de proteção profissional 

individual, buscando segurança legal por meio da 

obstrução de processos de regulamentação de 

práticas importantes e consagradas.

Especificamente no caso do reúso de água, a pos-

tura mais detrimentosa para o desenvolvimento da 

prática é a adoção de regulamentações extrema-

mente restritivas sob a cobertura da pseudopre-

caução, buscando apenas a proteção contra pena-

lidades potenciais associadas à Lei nº 9.605,  de 12 

de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 

providências” (BRASIL, 1998). Uma normalização 

racional não meramente copiada de outras fontes, 

mas adaptada às condições nacionais e cientifica-

mente suportada, eliminaria totalmente a preocu-

pação em relação a penalidades potenciais. 

Uma grande reação se esboça atualmente, nos 

organismos de controle ambiental, nos setores 

governamentais em seu nível de decisão mais ele-

vado, nos organismos de gestão de recursos hídri-

cos, nos setores empresariais de água e esgoto e 

nos meios acadêmicos, contra a implementação 

de normas irracionalmente restritivas, que, por 

não serem representativas das condições brasi-

leiras, não protegem o meio ambiente e a saúde 

pública dos grupos de risco, inibindo, por outro 

lado, a estratégia do reúso, que é, atualmente, o 

instrumento-chave de gestão da água em áreas 

com estresse hídrico. Evidentemente, as práticas 

em consideração são associadas a níveis de riscos 

de magnitudes diversas, que deverão ser racio-

nalmente avaliados para dar suporte a normas e 

códigos de práticas realistas.

7.2 percepção e aceitação pública da prática  
de reúso 

O segundo fator, potencialmente limitante, está 

associado a aspectos culturais e psicológicos de 

nossa sociedade, face à percepção negativa do 

consumo de água reciclada e à falta de confiança 

na segurança de sistemas avançados de tratamen-

to e de certificação da qualidade da água. Além do 

aspecto social, ocorrem temores associados a ris-

cos políticos, econômicos e ambientais. 

Essas posturas sociais negativas podem, entre-

tanto, ser amenizadas por meio de educação 

ambiental, informação básica sobre a segurança 

das tecnologias de tratamento e certificação da 
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qualidade da água produzida por sistemas de reú-

so potável direto. A execução de projetos de de-

monstração e posterior divulgação de resultados 

de qualidade da água produzida e de estudos epi-

demiológicos efetuados em associação seriam, 

também, ferramentas importantes para mostrar 

a viabilidade ambiental e de saúde pública, pro-

porcionando resultados mais visíveis para ame-

nizar a percepção negativa da prática de reúso  

potável direto.

8 coNcLusão e recomeNdAções
O RPINP, extensivamente praticado no Brasil, 

constitui opção prejudicial tanto para o meio am-

biente quanto para a saúde pública de usuários de 

sistemas de distribuição de água tratada por meio 

de sistemas convencionais. Por outro lado, a im-

plementação de sistemas de RPIP é, atualmente, 

pouco viável nas condições brasileiras, uma vez 

que mananciais subterrâneos e corpos hídricos 

superficiais, a grande maioria destes com eleva-

dos níveis de poluição, não apresentam condições 

legais e técnicas para ser utilizados como AAs. 

A mais importante das mudanças de paradigma 

que se fazem necessárias consiste em garantir o 

abastecimento de água em áreas submetidas a 

estresse hídrico, por meio da promoção da prática 

de reúso potável direto, sem haver necessidade de 

instalar uma rede secundária para distribuição de 

água de reúso. 

As razões e as condições básicas que levarão a 

essa nova dimensão do setor saneamento são as 

seguintes: (i) os mananciais para abastecimento 

de água estão se tornando cada vez mais raros, 

mais distantes e mais poluídos; (ii) a tecnologia 

avançada hoje disponível permite remover con-

taminantes, traços orgânicos e inorgânicos e or-

ganismos patogênicos, possibilitando a produção 

de uma água de reúso segura; (iii) os custos de 

sistemas avançados de reúso são equivalentes ou 

inferiores aos custos de implantação de uma rede 

secundária para distribuição de água potável, 

sendo, portanto, mais econômico efetuar a dis-

tribuição da água de reúso potável mediante os 

sistemas de distribuição atualmente existentes e 

suas ampliações. Essa proposta se torna economi-

camente mais favorável quando o abastecimento 

é dependente da construção de grandes adutoras 

com desnível elevado, pois permite a utilização de 

água disponível localmente. 

As companhias de saneamento deverão desen-

volver estudos e pesquisas, em conjunto com 

centros de pesquisas certificados, para: (i) avaliar 

técnica e economicamente operações e proces-

sos unitários, assim como sistemas de tratamento 

avançados para reúso potável direto, dentro das 

condições brasileiras; (ii) estudar o dimensiona-

mento e estabelecer critérios operacionais de re-

servatórios e certificação da qualidade da água de 

reúso; (iii) avaliar a possibilidade e as implicações 

técnicas e econômicas para a utilização de redes 

existentes e suas extensões para efetuar a distri-

buição de água potável de reúso; (iv) desenvolver 

programas educacionais e de conscientização 

para promover a aceitação pública da prática de 

reúso potável direto – argumentos relevantes são 

associados à garantia do abastecimento e ao for-

necimento de água segura aos consumidores de 

sistemas públicos de abastecimento; e (v) com-

bater o procedimento autoprotecionista e ime-

diatista dos órgãos controladores que deverão ser 

orientados para desenvolver, normas, padrões e 

códigos de prática realistas baseados em estudos 

e pesquisas e não na cópia de normas e diretri-

zes alienígenas que não representam as condi-

ções técnicas, culturais, ambientais e de saúde  

pública brasileiras. 

É inexorável que, dentro de no máximo uma dé-

cada, a prática do reúso potável direto, utilizando 

tecnologias modernas de tratamento e sistemas 

avançados de gestão de riscos e de controle ope-

racional, será, apesar das reações psicológicas e 

institucionais que a constrangem, a alternativa 

mais plausível para fornecer água realmente po-
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tável. Além de resolver o problema de qualidade, 

o reúso potável direto estaria fortemente associa-

do à segurança do abastecimento, pois utilizaria 

fontes de suprimento disponíveis nos pontos de 

consumo, eliminando, por exemplo, a necessida-

de da construção de longas e custosas adutoras, 

que, geralmente, transferem água para grandes 

centros urbanos, coletada de áreas afetadas por 

estresse hídrico. 
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Mês Dia Evento Local

ja
ne

iro

11 a 14 3rd Water Research Conference Shenzhen, China
http://www.waterresearchconference.com/

11 a 14 MWWA Annual Conference and Tradeshow
Brandon, Manitoba, Canadá
http://www.mwwa.net/events.php

19 a 25 World Future Energy Summit (WFES) Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
http://www.worldfutureenergysummit.com/

18 a 22
3rd International Conference on Faecal Sludge 
Management

Hanoi, Vietnã
http://www.iwahq.org/2h8/events/iwa-events/2015/fsm-iii.
html

28 a 29 Congress and Fair on Waste Water  - Abwasser.
Praxis Offenburg

Offenburg, Alemanha
http://www.tradefairdates.com/AbwasserPraxis-M5539/
Offenburg.html

fe
ve

re
iro

08 a 10 New Development in IT & Water Conference
Rotterdam, Holanda 
http://iwcconferences.com/the-new-developments-in-it-
water/

10 a 12 E-word Energy & Water 2015 Essen, Alemanha
http://www.e-world-essen.com/en/home/

11 a 12 Transfiere 2015 ForoEuropeo para la Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion

Málaga, Espanha
http://forotransfiere.com/

17 a 20 The Utility Management Conference 2015
Austin, Texas
http://www.awwa.org/conferences-education/conferences/
utility-management.aspx

24 a 26 The Filtration Event 2015 Colonia, Alemanha
http://filtech.de/

26 a 28 Water Expo 2015 Tamil Nadu, Índia
http://waterexpo.biz/

24 a 26 IsraChem 2015
Tel Aviv Fairgrounds - Tel Aviv (Israel) 
www.stier.co.il/english/fair_israchem.htm

calendário 
de eventos
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m
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ço

02 a 06 AMTA/AWWA Membrane Technology 
Conference

Orlando, Florida, Estados Unidos
http://www.awwa.org/conferences-education/conferences/
membrane-technology.aspx

04 a 06 ENEO 2015 Lion, França
http://10times.com/energy-climate-control

10 a 14 FEICON São Paulo, SP
http://www.feicon.com.br/

11 a 13 Design-Build for Water/Wastewater Conference
Santo Antonio, Texas
http://www.waterworld.com/events/2015/03/design-build-
for-water-wastewater-conference.html

24 a 27 Wasser Berlin International Berlín, Alemanha
http://www.wasser-berlin.de/en/

25 a 27 ICREPQ 2015 - Conferencia Internacional sobre 
Energías Renovables y Calidad de la Energía

La Coruña, Espanha
www.icrepq.com

ab
ril

07 a 09 III Encontro dos Municípios com o 
Desenvolvimento Sustentável Brasília, DF

http://www.emds.fnp.org.br/

19 a 25
IWA Specialist Conference on Water Efficiency 
and Performance Indicators/Benchmarking

Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
Website: http://www.iwaefficient.com/2015/

21 a 23 Sustainability Live and Energy Recovery Birmingham, Reino Unido
http://www.sustainabilitylive.com/

21 a 24 WQA Aquatech USA 2015
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Estados Unidos
http://www.wqa.org/My-WQA/Events/Event-
Detail?MeetingId={B3048E9A-230D-E411-B0E2-
0050569C00A7}

24 a 26 
Expoágua 2015 - Exposición Internacional 
de Tecnología, Tratamiento y Saneamiento 
Ambiental 

ExpoSalão - Buenos Aires, Argentina
www.feriade.com/expo_agua.php

m
ai

o

11 a 13 IFAT China 2015
Shanghai New Internacional Expo Centre - Shanghai, China 
www.ie-expo.com/

21 a 23 EAW Expo 2015 - 12th Everything About Water 
Expo

 
NSIC Ground Okhla - Numbai ,Índia
www.eawater.com/expo/

18 a 21
IWA Nutrient Removal and Recovery 2015: 
Moving Innovation into Practice

Gdansk, Polônia
www.nrr2015.org

calendário de eventos
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Biogás - economia, 
regulação e sustentabilidade

O futuro  
das cidades

Geoprocessamento  
na gestão e planejamento urbano

Fábio Viana de Abreu

José F. G. Mendes

Ana Clara Mourão Moura

No atual ambiente econômico, no qual se inserem de forma bastante evidente as questões relativas ao desenvolvimento 
sustentável, o biogás apresenta-se como alternativa de complementação de uma matriz energética, com produção de 
energia limpa e renovável, equilibrando a utilização de recursos energéticos.

Ainda que as discussões sobre esse assunto estejam longe de se esgotarem, este livro preenche uma lacuna na literatura 
técnica, de maneira a fornecer conceitos sólidos e aplicáveis ao ambiente econômico e regulatório que envolve a 
atividade de geração de energia a partir das chamadas fontes renováveis.

No livro, a apresentação aplicada do assunto contribui para a integração das áreas de conhecimento que se relacionam 
direta e indiretamente com a geração de energia a partir do biogás.

ISBN: 9788571933453

1ª edição – 2014 

Formato 16x23 cm - brochura - 196 páginas

Mais informações: http://www.editorainterciencia.com.br/index.asp?pg=prodDetalhado.asp&idprod=325

Partindo da análise de sete megatendências globais, José F. G. Mendes sintetiza um elenco de desafios que se colocam 
às cidades e, a partir daí, propõe um conceito inovador: a cidade incubadora. Essa formulação assenta-se em cinco 
dimensões do sucesso: a cidade intelectual, a cidade inovadora, a cidade conectada, a cidade sustentável e a cidade 
autêntica, coroadas pelo tridente visão-liderança-marca.

A obra ambiciona chegar àqueles que vivem a cidade, que a pensam, que a planejam e que a gerem, mas encontrará 
certamente um eco redobrado nos que a olham para além do tangível, como um espaço vibrante e aberto de criação de 
valor e de realização pessoal.

ISBN: 9788571933613

1ª edição - 2014

Formato 14x21 cm - brochura - 120 páginas

Mais informações: http://www.espacoacademico.com.br/056/56pereira.htm

Estudo de aplicações de recursos de geoprocessamento em planejamento urbano e na gestão do patrimônio 
arquitetônico e urbanístico, enfocando como estudo de caso a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, patrimônio da 
humanidade. Desenvolve diferentes aplicações do geoprocessamento para o planejamento urbano, entre as quais citam-
se: montagem de base de dados, conversão de dados, montagem de sistema geográfico de informação, construção de 
análises diagnósticas e prognósticas. Apresenta roteiro metodológico de aplicação de recursos de geoprocessamento 
na gestão do patrimônio arquitetônico e urbanístico, composto pelo uso de aplicativos de gestão de documentação 
eletrônica, estudo de eixos visuais, realidade virtual, navegação virtual e sistema geográfico de informação. Objetiva 
ampla análise do território enfocado, com integração dos estudos de planejamento e gestão. Aborda estudos em quarta 
dimensão, a dimensão tempo. É um exemplo de geodesign no planejamento e gestão da paisagem urbana.

ISBN: 9788571933583

3ª edição – 2014 

Formato 17x24 cm, brochura - 286 páginas

Mais informações: http://www.editorainterciencia.com.br/index.asp?pg=prodDetalhado.asp&idprod=333&token=

publicações
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Redes de Infraestruturas Críticas - 
análise de Desempenho e Riscos dos Setores de Energia,  
Petróleo, Gás, Água, Finanças, Logística e Comunicações

Injustiça ambiental e saúde  
no Brasil: o mapa de conflitos

Drenagem urbana  
e controle de enchentes

Iony Patriota de Siqueira

Organizadores: Marcelo Firpo Porto, Tania Pacheco, Jean Pierre Leroy

Aluisio Canholi

Redes de infraestruturas críticas, energia, petróleo, gás, saneamento, finanças, logística e comunicações fazem parte 
dos serviços essenciais ao funcionamento de cidades, regiões, nações e continentes. Preservar sua integridade física e 
funcional é requisito para a qualidade de vida e segurança das sociedades modernas e um fator crítico de sucesso da 
geopolítica, estratégia militar e segurança de todas as nações.

A ocorrência de grandes desligamentos ou “apagões” nesses sistemas tem gerado questionamentos da sociedade sobre 
sua segurança e responsabilidades. Para responder a essas questões, este livro propõe uma metodologia formal para 
análise de contingências e contabilização de indicadores de desempenho e riscos associados à exploração de redes de 
infraestrutura sociais críticas. 

ISBN: 9788571933156

1ª edição - 2014

Formato 21x28 cm - brochura - 580 páginas

Mais informações: http://www.editorainterciencia.com.br/index.asp?pg=prodDetalhado.asp&idprod=317

“O meticuloso e mundialmente pioneiro trabalho dos pesquisadores que deu origem a esta coletânea revela um fenômeno 
estrutural: estão aumentando o número e a gravidade dos conflitos ambientais em todo o mundo, principalmente no ‘sul 
global’ exportador de commodities. Os inventários e os mapas de conflitos ambientais, como os abordados nesta obra, ajudam, 
com vigor científico e moral, a dar visibilidade a essa realidade indignante. Mais que isso, mostram a forma como instituições 
e pesquisadores engajados podem, ao se aliar aos movimentos por justiça e contra o racismo ambiental, contribuir para a 
construção de um mundo mais solidário, justo e sustentável.” ( Joan Martínez-Alier, professor da Universidade Autônoma de 
Barcelona e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - Flacso, de Quito, Equador).

ISBN: 9788575414347.

1ª edição - 2014

306 páginas

Mais informações: http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/injustica-ambiental-e-saude-no-brasil-o-mapa-de-conflitos

O engenheiro Aluísio Canholi foi responsável pela introdução no Brasil dos reservatórios de detenção urbanos, 
popularmente conhecidos como “piscinões”, e o responsável técnico de um dos maiores trabalhos de planejamento feitos 
no país: o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, uma das regiões mais problemáticas do mundo em 
termos de recursos hídricos.

Com destacado valor didático, a obra cobre uma lacuna técnica importante, trazendo para estudantes e profissionais da 
engenharia uma fonte de consulta até então inexistente na língua portuguesa. É referência para planejadores urbanos e 
outros profissionais de áreas correlatas envolvidos com a infraestrutura das cidades e seus diversos impactos.

2ª edição - 2014

Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/drenagem-urbana-e-controle-de-enchentes
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 Chuva em àrea 
agriculturável de 
Ribeirão Preto

 Situação 

10 de Julho de 2014

 Situação 

16 de Outubro de 2014

Obras de captação do volume estratégico da Represa Atibainha


