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•	 Tratamento de efluente  da atividade automo-

tiva por ozonização convencional e catalítica

•	 Controle e remoção de sulfetos em reatores 

anaeróbios tratando esgoto sanitário 

•	 SIG no gerenciamento de SAAS

Boa leitura!
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Resumo
Itapema (SC) é um município do litoral norte catarinense dotado de belezas naturais, onde o turismo é a 

principal atividade econômica, sendo a existência de saneamento básico fundamental para a conservação 

ambiental e a garantia da qualidade de vida da população. A cidade apresentou, nos anos de 2013 e 2014, 

problemas de poluição no rio Perequê, resultando na morte de dezenas de espécies de organismos aquáticos. 

Com o grande uso dos recursos hídricos na região, tanto no abastecimento de água quanto na destinação do 

efluente doméstico, torna-se necessário o pleno funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

Para tanto, é essencial que as ligações prediais de esgoto sejam realizadas de forma correta. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar os resultados das vistorias realizadas no ano de 2014, a fim de subsidiar os 

gestores municipais nas tomadas de decisão. A situação geral encontrada para as ligações prediais de esgoto 

mostra que apenas 38% das edificações estavam ligadas de forma correta, sendo que 10% ainda utilizavam 

o sistema de tratamento individual.

Palavras-chave: Rio Perequê. Efluente doméstico. Ligações prediais de esgoto.

Abstract
Itapema is a city situated in the North coast of Santa Catarina state, which is endowed with natural beauty and where 

tourism is the main economic activity. Being that, the existence of sanitation is fundamental for environmental conser-

vation and ensuring quality of life for residents. The city presented, in the years of 2013 and 2015, a series of pollution 

problems in Perequê River. It resulted in the deaths of dozen aquatic species. Considering the widespread use of water 

resources in the region, as in water supply and allocation of domestic effluent, it is necessary the full operation of the 

Sanitary Sewer System (SSS). Therefore, it is essential that sewer building connections are carried out correctly.  The 
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goal of this work is to present the partial results of the inspections of sewer building connections, in order to support 

the municipal managers in taking decisions. The general situation for sewer building connections was that only 38% of 

the connections were correctly connected, and 10% was still using the individual treatment system.

Keywords: Perequê River. Domestic effluent. Sewage building connections.

INTROduçãO
O município de Itapema, localizado no litoral nor-

te de Santa Catarina, possui, de acordo com o Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2014), uma população fixa estimada para o ano 

de 2014 de cerca de 55 mil habitantes, em uma 

área territorial com aproximadamente 58 km², re-

sultando em uma densidade demográfica em tor-

no de 948 habitantes por km².

A principal atividade econômica do município, do-

tado de belezas naturais, é o turismo, mais especi-

ficamente as praias, sendo um dos cinco destinos 

mais visitados de Santa Catarina, tendo atraído 

cerca de 500 mil turistas no verão 2013/2014 

(SANTA CATARINA, 2014). Tal procura impulsio-

na a indústria da construção civil, atendendo à 

demanda imobiliária e tornando o ramo um dos 

principais agentes ativos do setor econômico de 

Itapema (LOCH et al., 2012). 

Por se tratar de uma cidade que tem como prin-

cipal atrativo as belezas naturais, em particular 

as praias, chamando a atenção de cada vez mais 

turistas e potenciais moradores, a preservação da 

qualidade das águas da região se torna uma tarefa 

difícil frente à demanda dos recursos hídricos da 

região, tanto para abastecimento público quanto 

para a destinação do efluente doméstico.

A existência de saneamento básico é fundamental 

para a qualidade de vida, pois sua ausência gera 

poluição nos recursos hídricos, trazendo prejuí-

zos à saúde pública, principalmente o aumento 

da mortalidade infantil (IBGE, 2010). Constituem 

o sistema de saneamento básico: o sistema de 

abastecimento de água, o esgotamento sanitá-

rio, o sistema de limpeza urbana, o manejo dos 

resíduos sólidos e o sistema de drenagem urbana 

(BRASIL, 2007).

Prover o abastecimento de água potável pode 

trazer um saldo negativo à saúde pública na au-

sência da implantação conjunta e concomitan-

te do sistema de águas residuárias (PHILIPPI JR, 

2010). Quando o saneamento é precário, ocorre 

o retorno de águas servidas poluídas para o meio 

ambiente, gerando degradação ambiental e pre-

juízos à qualidade de vida e à saúde pública, em 

especial, à parcela da população com baixa renda 

(CARDOSO, 2008).

Devido à falta de saneamento básico e condições 

mínimas de higiene, a população fica sujeita a di-

versos tipos de enfermidade. De acordo com Seroa 

da Motta (1994) e a Fundação Nacional da Saúde 

(FUNASA, 2010), as principais doenças relacio-

nadas à poluição hídrica e à falta de condições 

adequadas de esgotamento sanitário são cólera, 

infecções gastrintestinais, febre tifoide, poliomie-

lite, amebíase, esquistossomose, shigelose, além 

das diarreias e febres entéricas.

De acordo com a Funasa (2010), a taxa de mor-

talidade nacional por Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAIs) so-

freu um decréscimo no período de 1980 a 1999, 

apresentando 30,02 e 9,02 óbitos por cem mil ha-

bitantes, respectivamente. A média de Santa Ca-

tarina para o mesmo período foi de 14,78 e 3,54 

óbitos por cem mil habitantes, respectivamente.

Entre as DRSAIs, o grupo que mais se destacou no 

cenário nacional no período de 1996 a 1999 foi 

das doenças de transmissão feco-oral, especifica-

mente as diarreias, responsáveis por mais de 50% 
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dos óbitos por DRSAI. As diarreias afetam princi-

palmente as crianças abaixo de um ano de idade, 

faixa etária em que é encontrado o maior número 

de óbitos. Em 1998, a taxa de morte em crianças 

abaixo de um ano de idade por diarreia no Brasil 

foi de 1,55 para cada mil nascidos vivos, enquanto 

em Santa Catarina foi de 0,73. Os custos envol-

vendo o tratamento das DRSAIs, em todo o Brasil, 

no ano 2000 somaram pouco mais de 111 milhões 

de reais, representando 2,7% do gasto hospitalar 

total com doenças. Em Santa Catarina, o valor foi 

de aproximadamente três milhões, representando 

2,23% do gasto hospitalar com o total de doenças 

para o mesmo período (FUNASA, 2010).

Segundo o diagnóstico dos serviços de água e es-

goto do Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento (SNIS, 2014), o índice de economias 

brasileiras atendidas por rede coletora de esgoto 

é de 57% e o índice do volume de esgoto tratado 

é de 69,4% do esgoto coletado, sendo este ape-

nas 38,7% do esgoto total gerado. No estado de 

Santa Catarina, o índice de economias atendidas 

pela rede coletora é de apenas 16%, sendo trata-

do 97,7% do volume do esgoto coletado.

A partir do verão de 2007, a cidade de Itapema 

iniciou o tratamento do esgoto sanitário do bairro 

mais populoso da cidade, denominado Meia Praia, 

com o intuito de sanar os problemas de balnea-

bilidade de alguns trechos da praia. Atualmente, 

a rede coletora de esgoto e a estação de trata-

mento de efluente atendem a 60% das economias 

ligadas à rede de água (PREMIER ENGENHARIA E 

CONSULTORIA, 2013). 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ita-

pema possui vazão atual de 167 L/s e está sendo 

ampliada para tratar uma vazão média de 250 L/s, 

podendo chegar a 450 L/s com a variação horária 

e diária na geração de esgoto no município. O sis-

tema de tratamento preliminar da estação é com-

posto por gradeamento, para remoção de sólidos 

grosseiros, e desarenador, para remoção dos só-

lidos sedimentáveis. O tratamento secundário da 

ETE é composto por reatores anaeróbios de manta 

de lodo (UASBs), seguidos de processo físico-quí-

mico de floculação e decantação. O tratamento 

terciário da estação conta com a desinfecção do 

efluente por meio de agente oxidante (cloro) e 

processo de filtração antes de seu lançamento fi-

nal no curso hídrico. Durante o ano de 2013, a ETE 

recebeu e tratou o equivalente a 2.060.897,08 m3 

de efluente. A Demanda Biológica de Oxigênio 

(DBO
5
) média de entrada e saída foi de 216,91 

mg/L e 36,77 mg/L, respectivamente (CIA ÁGUAS 

DE ITAPEMA, 2014), correspondendo a uma remo-

ção média de 83%.

O despejo de esgotos sem tratamento nos cur-

sos d’água interfere negativamente na qualidade 

ambiental, principalmente nos organismos vivos 

e nos parâmetros qualitativos da água. Os lança-

mentos irregulares de efluentes domésticos in-

fluenciam de maneira negativa a saúde pública, 

colocando em risco a vida de muitas pessoas que 

convivem nesse ambiente insalubre e/ou fazem 

uso da água dos cursos d’água receptores de es-

goto in natura. 

O rio Perequê, que serve de limite para os municí-

pios de Porto Belo e Itapema, caracteriza-se como 

principal curso d’água da região e é utilizado para 

o abastecimento público dos municípios de Por-

to Belo, Bombinhas e Itapema. Esse curso hídrico 

nasce no Morro da Miséria, percorrendo cerca de 

10 km até sua foz no Oceano Atlântico.

A ocupação dos municípios banhados pelo rio 

Perequê, assim como muitas cidades litorâneas, 

ocorreu de forma intensa e irregular, sendo suas 

margens, em alguns trechos, urbanizadas com 

residências e marinas ilegais (SIGNORIN et al., 

2010). Além da ocupação irregular das Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), observam-se li-

gações clandestinas de esgoto à rede pluvial, bem 

como o despejo direto de dejetos no rio. Atual-

mente, parte da população de Itapema lança seus 

Revista DAE8

artigos técnicos

maio  agosto 2016



efluentes domésticos sem nenhum tipo de trata-

mento em valas de drenagem e canalizações ile-

gais que desembocam diretamente no rio Perequê 

e seus afluentes (ECOLIBRA, 2013). 

A esse respeito, Marin (2007) observa que no rio 

Perequê, durante o verão de 2007, a DBO5
 no cur-

so hídrico foi de 15,8 mg/L; já segundo Biavatti 

(2014), no mesmo ponto do rio, durante o verão 

de 2014, o valor médio de DBO
5
 foi de 222 mg/L, 

após ocorrer uma severa diminuição da vazão do 

curso d’água e o significativo aumento das popu-

lações fixa e flutuante do município de Itapema 

no período, que urbanizam as margens do rio e 

lançam seus efluentes sem tratamento no curso 

hídrico e seus afluentes. Outra característica que 

influencia diretamente essa realidade é o fato de 

o município de Porto Belo, que urbanizou a outra 

margem do rio Perequê, não possuir esgotamento 

sanitário e lançar todo o esgoto gerado pela po-

pulação diretamente no curso hídrico e no mar.

Apesar dos problemas que o município de Itape-

ma vem apresentando com a ocupação irregular 

e o lançamento de efluente in natura pela popu-

lação que não possui rede ou metodologias indi-

viduais de tratamento de esgoto, é imprescindível 

que as áreas que contam com Sistema de Esgo-

tamento Sanitário (SES), cerca de 60% da popula-

ção, possuam ligações prediais da edificação até 

a rede coletora executadas de forma adequada, 

pois, caso contrário, os objetivos das ações de sa-

neamento não terão o êxito esperado.

As irregularidades encontradas nas ligações pre-

diais das edificações ligadas à rede coletora geral-

mente estão relacionadas com erros no dimensio-

namento, padronização e instalação da caixa de 

gordura, que apresenta lançamentos de tanques, 

máquinas de lavar roupas, banheiros etc. Outros 

erros comumente observados são a falta de lim-

peza periódica e o difícil acesso à caixa de gor-

dura, além de ligações de águas pluviais na rede 

coletora de esgoto e fossas e sumidouros antigos 

sem desativação. 

A ligação predial consiste basicamente no enca-

minhamento de todos os esgotos sanitários (ba-

nheiros, cozinhas, águas de lavação de roupas) 

provenientes do imóvel para a rede coletora de 

esgoto. Para isso, o responsável legal pelo imó-

vel deve proceder à “ligação de esgoto”, de forma 

correta, conforme as normativas da concessioná-

ria de saneamento local. No entanto, em muitos 

casos, essas ligações não são feitas e, quando são, 

há a possibilidade de serem feitas em desacordo 

com as normas, neste caso, a Norma Brasileira 

(NBR) 8160:1999 – Sistemas Prediais de Esgo-

to Sanitário, acarretando ligações clandestinas, 

como a ligação do esgoto na rede pluvial, que tem 

como destino as praias da cidade, e/ou irregulares 

nas ligações prediais internas, incluindo os aces-

sórios da rede, como caixa de passagem e caixas 

de gordura. Com a finalidade de identificar e sanar 

tais irregularidades, torna-se necessário proceder 

à vistoria da ligação predial de esgoto.

Nesse sentido, faz-se de grande valia a fiscali-

zação das condições das ligações prediais de es-

goto na rede coletora do município de Itapema, 

para que as irregularidades não comprometam a 

qualidade da água do mar e dos rios que drenam 

a região, além de interferir negativamente no tra-

tamento do esgoto na ETE.

Este trabalho tem como objetivo apresentar os 

resultados parciais da fiscalização das ligações 

prediais de esgoto do município de Itapema (SC), 

a fim de prevenir e precaver a cidade dos prejuízos 

socioambientais e econômicos, garantindo a co-

leta dos esgotos sanitários de forma correta.

ObjETIvOS
•	 Identificar as ligações prediais de esgoto irre-

gulares ou clandestinas.

•	 Identificar os tipos de irregularidade nas liga-

ções prediais de esgoto.
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•	 Comparar os resultados encontrados com ou-

tros trabalhos similares.

METOdOlOGIA
As vistorias das ligações prediais de esgoto aconte-

ceram nos bairros Meia Praia e Centro, em Itapema 

(SC), onde a empresa responsável pelo serviço de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

a Companhia Nacional de Saneamento (Conasa) 

Águas de Itapema, possui a rede coletora de es-

goto. O período de realização das vistorias ocorreu 

entre os dias 14 de abril e 31 de julho de 2014.

O projeto apresentou duas fases distintas. A pri-

meira fase seguiu uma lista de vistorias fornecida 

pela concessionária Conasa Águas de Itapema, 

com aproximadamente 1.600 ligações de esgoto, 

realizadas sem agendamento prévio e de forma 

sistemática (rua por rua). Essa primeira fase foi de-

nominada fase de adaptação, pois esse modelo de 

vistoria foi encerrado para readequações, atenden-

do às particularidades do município de Itapema. O 

período da fase de adaptação foi de 12 dias. A se-

gunda fase das vistorias foi realizada de acordo com 

a demanda diária fornecida pela Conasa Águas de 

Itapema, por meio de agendamentos com os clien-

tes. O período da segunda fase, denominada fase 

de agendamentos, foi de 95 dias.

As vistorias foram realizadas durante o período da 

manhã e da tarde por estagiários da Universidade 

do Vale do Itajaí (Univali), devidamente acompa-

nhados por um engenheiro ambiental e um técni-

co da Conasa Águas de Itapema. Todas as vistorias 

foram acompanhadas por um responsável legal 

do imóvel (proprietário, inquilino, síndico etc.). A 

Figura 1 apresenta a equipe de vistoria da ligação 

predial de esgoto em campo.

Para realizar a vistoria das ligações prediais de es-

goto, foi necessário ter acesso a todas as caixas 

de passagem, inspeção e gordura da edificação, 

assim como acesso interno ao imóvel para o teste 

com corantes. Os testes foram realizados em to-

dos os locais geradores de esgoto da edificação; 

nos prédios, foram feitos testes nos apartamentos 

com diferentes prumadas de esgoto. 

A visualização do corante lançado nas caixas de 

inspeção, passagem e gordura era confirmada me-

diante radiocomunicador. Para facilitar a distinção 

dos locais geradores de esgoto das edificações, fo-

ram utilizadas quatro cores de corante. Os dados 

de cada vistoria foram registrados em fichas de ca-

dastro, em que era possível informar a situação de 

cada fonte geradora de esgoto do imóvel.

Figura 1 – Equipe de vistoria predial de esgoto no município de Itapema (SC).
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RESulTAdOS E dISCuSSõES
Os resultados parciais encontrados foram dividi-

dos de acordo com a metodologia utilizada. Os re-

sultados da fase de adaptação e da fase de agen-

damentos totalizaram 448 visitas a edificações.

fase de adaptação

Na fase de adaptação, foram visitados 125 imó-

veis, dos quais apenas 55 (44%) foram vistoriados, 

em razão de haver edificações fechadas ou caixas 

sem acesso para inspeção. Devido ao alto índice 

de edificações sem acesso (56%), houve a neces-

sidade de agendar as vistorias, para não compro-

meter o trabalho.

Foram considerados imóveis ligados corretamen-

te à rede coletora aqueles que não apresentavam 

irregularidades, como, por exemplo, ligação da 

cozinha sem caixa de gordura ou água servida da 

lavanderia entrando na caixa de gordura.

Nas edificações vistoriadas na fase de adaptação 

do projeto, foi contabilizada somente a situação 

geral da ligação do esgoto, ou seja, o detalhamen-

to da vistoria não permitiu identificar a origem 

das irregularidades, apenas apontar sua existên-

cia. Devido a isso, a ficha de cadastro da vistoria 

foi aprimorada para o cenário encontrado no mu-

nicípio de Itapema (SC).

Das 55 edificações vistoriadas, 39 (76%) apresen-

taram fossa séptica ativa e apenas quatro (8%), a 

ligação predial de esgoto à rede coletora de for-

ma correta. As edificações ligadas à rede coleto-

ra com alguma irregularidade totalizaram cinco 

(10%) e o número de ligações parciais, em que não 

foi observada a saída do esgoto de alguma fonte 

geradora, foi de três (6%). A Figura 2 apresenta o 

percentual da situação geral das ligações prediais 

de esgoto efetuadas na fase de adaptação.

fase de agendamentos

Das 323 edificações visitadas, 63 não puderam ser 

vistoriadas, pois as caixas de passagem estavam 

lacradas ou o imóvel estava fechado. Efetivamen-

te, foram vistoriadas 260 edificações, valor que 

representa cerca de 5% das ligações de esgoto 

que o município de Itapema possui, num total de 

4.824 (CIA ÁGUAS DE ITAPEMA, 2014).

Figura 2 – Situação geral das ligações prediais de esgoto no município de Itapema (SC), no 
período de 14/04 a 25/04/2014. 

76%

8%
10%

6%

Possui tratamento individual

Ligado com irregularidades

Ligado totalmente à rede coletora

Parcialmente ligado à rede coletora
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A Tabela 1 apresenta a quantidade total de edifi-

cações vistoriadas e suas respectivas categorias, 

tendo as edificações residenciais uni e multifami-

liares maior representatividade, com 44% e 26%, 

respectivamente.

Tabela 1 – Quantidade de edificações vistoriadas e 
suas respectivas categorias no município de Itapema 

(SC), no período de 28/04 a 31/07/2014. 

Categoria da edificação Quantidade

Residencial unifamiliar 138

Residencial multifamiliar 80

Residencial unifamiliar e comercial 3

Residencial multifamiliar e comercial 9

Comercial 20

Órgão público 1

Outros 8

Total 260

O ponto de referência da equipe de fiscalização 

para fins de vistoria é o local onde se pode averi-

guar que o corante lançado no banheiro, cozinha 

ou qualquer outro ponto de esgoto da edificação 

esteja escoando para a rede coletora de esgoto. 

No caso do município de Itapema, o acessório pa-

drão utilizado é uma caixa de inspeção feita pelo 

proprietário do imóvel, seguida por um Tubo de 

Inspeção e Limpeza (TIL) de responsabilidade da 

Conasa Águas de Itapema. Sem a presença desses 

pontos de referência, é impossível averiguar se o 

imóvel está ou não devidamente conectado à rede 

coletora de esgoto.

A Figura 3 apresenta a proporção encontrada do 

tipo de ponto de referência existente na ligação 

predial de esgoto. A inexistência do ponto de refe-

rência ou da caixa de inspeção pode ser interpre-

tada apenas como sua não visualização no nível 

da calçada. 

Situação geral da ligação predial de esgoto

Dos 260 imóveis vistoriados por completo, 99 

(38%) estavam ligados corretamente à rede co-

letora de esgoto, ou seja, o ramal predial interno 

apresentava-se instalado corretamente. A si-

tuação geral dos imóveis encontra-se na Figura 

4, com o percentual da situação geral da ligação 

predial de esgoto.

75%

16%

7%

3%

TIL / Caixa de inspeção

Caixa de inspeção

Inexistente

TIL

Figura 3 – Pontos de referência existentes no município de Itapema (SC), no período de 28/04 
a 31/07/2014.
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detalhamento da ligação predial interna de 
esgoto

Define-se como ramal interno a presença de as-

pectos construtivos e a instalação das caixas de 

passagem internas, caixas de gordura, lava-pés 

com caixa de retenção de areia, ligação das águas 

servidas da área de serviço, pias de churrasqueira 

ligadas à caixa de gordura, águas de chuva liga-

das à rede pluvial etc. Para o detalhamento, foram 

consideradas 234 edificações, pois 26 apresenta-

vam fossa séptica em total funcionamento.

Quanto à ligação das águas servidas 
provenientes das pias de cozinha e 
churrasqueira

As águas servidas provenientes das pias de cozinha 

e áreas de lazer com churrasqueira devem ser escoa-

das para caixas de gordura. A gordura é considerada 

resíduo sólido e não pode adentrar a rede coletora 

de esgoto, pois causa problemas operacionais nela. 

A situação encontrada para esses aspectos pode ser 

visualizada nas Figuras 5 e 6, para as pias de cozinha 

e churrasqueira, respectivamente.

Figura 4 – Situação geral das edificações quanto à ligação de esgoto no município de 
Itapema (SC), no período de 28/04 a 31/07/2014.

Figura 5 –Situação das águas servidas provenientes das pias de cozinha no município de 
Itapema (SC), no período de 28/04 a 31/07/2014.

38%

32%

20%

10%

Possui tratamento individual

Ligado com irregularidades

Ligado totalmente à rede coletora

Parcialmente ligado à rede coletora

Não ligada à caixa de gordura

Caixa de gordura não possível de abrir

Não possível averiguar a ligação

Ligada à caixa de gordura

Não ligado ao sistema de esgoto

Ligado parcialmente à caixa de gordura
82%

9%

3%

3%
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Quanto à ligação das águas servidas 
provenientes das áreas de serviço 

As águas servidas provenientes das áreas de servi-

ço devem seguir diretamente para caixas de pas-

sagem (se houver necessidade) e, posteriormente, 

para a rede coletora de esgoto. Ressalta-se que 

tais águas servidas não podem adentrar a caixa de 

gordura. A situação encontrada para esses aspec-

tos pode ser visualizada na Figura 7.

Não ligada à caixa de gordura

Caixa de gordura não possível de abrir

Não possível averiguar a ligação

Ligada à caixa de gordura

Não ligado ao sistema de esgoto

Ligado parcialmente à caixa de gordura

1% 1%

33% 49%

1%
14%

Figura 6 –Situação das águas servidas provenientes das pias de churrasqueira no município 
de Itapema (SC), no período de 28/04 a 31/07/2014.

Figura 7 –Situação das águas servidas provenientes das áreas de serviço no município de 
Itapema (SC), no período de 28/04 a 31/07/2014.

Não ligado ao sistema de esgoto

Ligado à caixa de gordura

Ligado ao sistema de esgoto

Ligado parcialmente ao sistema de esgoto

Não foi possível averiguar a ligação

30%

60%

2%

6%

2%

Nota-se uma diferença relevante nas ligações 

prediais de esgoto em relação às águas servidas 

das áreas de serviço ao separar os imóveis uni e 

multifamiliares. A principal diferença é a ligação 

dessas águas à caixa de gordura, havendo irregu-

laridade em mais de 23% dos imóveis unifamilia-

res e 43% dos multifamiliares, como pode ser ob-

servado na Figura 8.
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Figura 8 – Comparativo entre as águas servidas das áreas de serviço uni e multifamiliares no 
município de Itapema (SC), no período de 28/04 a 31/07/2014.

Figura 9 – Situação dos esgotos provenientes dos banheiros no município de Itapema (SC), no 
período de 28/04 a 31/07/2014.

Quanto à ligação dos esgotos provenientes dos 
banheiros 

Os esgotos provenientes dos banheiros devem se-

guir para a caixa de passagem (se for necessário) 

e, posteriormente, para a rede coletora de esgoto. 

A situação encontrada para esse aspecto pode ser 

visualizada na Figura 9.

69%

23%

1%

6%

1%

44%
43%

4% 5%
4%

Unifamiliar Multifamiliar

Não ligado ao sistema de esgoto

Ligado à caixa de gordura

Ligado ao sistema de esgoto

Ligado parcialmente ao sistema de esgoto

Não foi possível averiguar a ligação

Não ligado ao sistema de esgoto

Ligado à caixa de gordura

Ligado ao sistema de esgoto

Ligado parcialmente ao sistema de esgoto

90%

6%

1%
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Quanto à ligação das águas servidas 
provenientes dos lava-pés 

O efluente dos lava-pés trata-se de uma água 

servida que deve seguir para a rede coletora de 

esgoto, porém alguns lava-pés encontram-se a 

céu aberto, permitindo o direcionamento dessas 

águas à rede pluvial, em virtude do alto índice plu-

viométrico. A Figura 10 apresenta o percentual de 

lava-pés encontrados, categorizando-os em suas 

estruturas e direcionamento das águas servidas.

Foram encontrados 81 lava-pés nas 260 vistorias 

realizadas. De acordo com a Figura 10, 66% deles 

encontram-se de acordo com as normas de esgo-

tamento sanitário, sendo 56% descobertos e di-

recionados para a rede pluvial e 10% cobertos e 

direcionados à rede de esgoto. A principal irregu-

laridade encontrada foi com os lava-pés de estru-

tura coberta e direcionamento das águas servidas 

para a rede pluvial (cerca de 21%), podendo cau-

sar transtornos à população, pois muitos usuários 

56%

10%

21%

6%
7%

Descoberto / rede pluvial

Coberto / rede de esgoto

Descoberto / rede de esgoto

Descoberto / Fossa séptica

Coberto / rede pluvial

Figura 10 – Estruturas e direcionamento das águas servidas dos lava-pés encontrados no 
município de Itapema (SC), no período de 28/04 a 31/07/2014.

acabam tomando banho e/ou urinando nesses 

ambientes, causando odores e denegrindo a ima-

gem da cidade, visto que essas águas são direcio-

nadas para as ruas e praias. 

Principais irregularidades encontradas

O número de edificações com alguma irregula-

ridade ou parcialmente ligadas à rede coletora 

foi de 135, cerca de 60% das vistorias realizadas 

(234). Entre as irregularidades encontradas nas 

ligações prediais de esgoto, o maior percentual 

foi nas águas servidas das áreas de serviço (49%), 

seguidas pelas pias de churrasqueira (22%), pias 

de cozinha (16%) e banheiros (13%), como mostra 

a Figura 11. 

Para o detalhamento das principais irregularida-

des, foi utilizada como base a NBR 8160. A seguir, 

serão detalhadas as principais irregularidades en-

contradas no ramal predial interno das ligações 

de esgoto.
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Figura 11 – Origem das irregularidades nas ligações prediais de esgoto no município de 
Itapema (SC), no período de 28/04 a 31/07/2014.

Áreas de serviço

Cozinhas

Banheiros

Pias de churrasqueira
49%

13%

16%

22%

Áreas de serviço

A principal irregularidade no ramal predial interno 

nas águas servidas das áreas de serviço foi o dire-

cionamento dessas águas para a caixa de gordura, 

como apresenta a Figura 12.

Figura 12 – Águas servidas da área de serviço 
direcionadas à caixa de gordura.

Pias de churrasqueira

A principal irregularidade no ramal predial interno 

nas águas servidas das pias de churrasqueira foi o 

não direcionamento dessas águas para a caixa de 

gordura. Em algumas edificações, havia ligação à 

rede pluvial, diretamente no passeio, como mos-

tra a Figura 13. 

Figura 13 – Águas servidas das pias de churrasqueira 
ligadas diretamente à rede pluvial.
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Pias de cozinha

A principal irregularidade no ramal predial interno 

nas águas servidas das pias de cozinha foi o não 

direcionamento dessas águas para a caixa de gor-

dura. Além disso, algumas caixas de gordura não 

apresentavam o sifão (curva/joelho) para a re-

tenção da gordura, como pode ser observado na 

Figura 14, o que pode ocasionar entupimento na 

rede coletora.

Figura 14 – Caixa de gordura irregular, sem sifão 
(curva/joelho) para a retenção da gordura.

Banheiros

A principal irregularidade no ramal predial in-

terno nos esgotos dos banheiros foi sua não 

visualização nas caixas de inspeção/passagem, 

havendo a possibilidade de ligação clandestina à 

rede pluvial, como também fossa séptica ativa ou 

parcialmente ativa e vazamento interno.

Comparativo dos resultados

Em Balneário Camboriú, município vizinho, as 

principais irregularidades encontradas pelo De-

partamento de Vigilância Sanitária nas vistorias 

da ligação predial de esgoto, realizadas no ano 

2000, foram a entrada das águas oriundas das 

áreas de serviço na caixa de gordura e a ausência 

de caixa de gordura nas pias de cozinha e chur-

rasqueira. Uma vez que a metodologia de identifi-

cação de irregularidades nas ligações prediais de 

esgoto foi diferente em ambos os projetos, não foi 

possível uma comparação quantitativa desses re-

sultados (PEDRELLI, 2000).

Outro dado importante se refere à situação ge-

ral da ligação de esgoto sanitário à rede coletora 

no mesmo município: cerca de 25% dos imóveis 

apresentaram-se ligados de forma correta e 59% 

estavam ligados, mas com alguma irregularidade 

no ramal interno. Os imóveis parcialmente ligados 

ou não ligados à rede somaram em torno de 16% 

(PEDRELLI, 2000).

Os resultados encontrados em ambas as cidades 

podem ser considerados próximos, o que pode ser 

explicado por se tratar de cidades vizinhas e lito-

râneas, apresentando características similares. 

Fato curioso evidencia-se novamente no direcio-

namento das águas das áreas de serviço para as 

caixas de gordura, sendo o caso mais comum em 

ambos os municípios.

CONCluSõES 
Para fins de análise do diagnóstico da situação 

das ligações prediais de esgoto, foram considera-

das somente as edificações cujas vistorias foram 

feitas de forma completa. Dos 260 imóveis visto-

riados por completo, 10% (26) faziam uso da fos-

sa séptica e 90% (234) apresentavam-se ligados à 

rede coletora de esgoto, dos quais somente 42% 

(99) estavam com a ligação predial interna e ex-

terna de acordo.

As principais irregularidades detectadas no ra-

mal predial interno foram: ausência de caixas de 

retenção de gordura para as pias de cozinha (9%) 

e área de churrasqueira (33%); pias de churras-

queira ligadas à rede pluvial (14%); escoamento 

das águas provenientes da área de serviço para a 

caixa de gordura (30%); e ligação das águas pro-

venientes dos lava-pés cobertos à rede pluvial 

(21%). Tais irregularidades evidenciam a falta de 

conhecimentos dos respectivos construtores e 

usuários em relação às instalações prediais quan-

do da construção e/ou reforma das edificações, 

o que poderia ser evitado pela municipalidade 

quando da aprovação de projeto e vistoria de Ha-

bite-se Sanitário.

Ressalta-se a importância da instalação correta 

do ramal predial interno, pois tais detalhes inter-

ferem na coleta e tratamento do esgoto sanitário, 

podendo provocar entupimento nas tubulações e 
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paralização do serviço, prejudicando toda a po-

pulação atendida. Tais instalações hidráulicas 

prediais são previstas em normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.

Sugere-se que a municipalidade dê continuidade 

neste trabalho de identificação das ligações pre-

diais irregulares e clandestinas e que incorpore as 

informações da ficha de cadastro na vistoria de 

Habite-se Sanitário.
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Resumo
O dimensionamento impreciso de condutos plásticos de adução torna o sistema vulnerável ao golpe de aríe-

te. O emprego de modelos mais precisos para a descrição do comportamento dos condutos conduz a melho-

rias sensíveis no seu dimensionamento. Assim, esta pesquisa propõe uma adaptação do modelo viscoelástico 

a condutos pressurizados sujeitos a transientes gerados por falha no bombeamento. O modelo foi implemen-

tado, para fins de teste, em um módulo computacional, utilizado para simulação do golpe de aríete em adu-

toras. As simulações foram realizadas em uma adutora hipotética composta por um conjunto motobomba a 

montante e um reservatório a jusante, com condutos de material PVC. Os resultados confirmaram os efei-

tos esperados de atenuação e dispersão da onda de pressão, indicando que previsões com base no modelo 

viscoelástico resultam em um dimensionamento economicamente menos dispendioso.

Palavras-chave: Golpe de aríete. Interrupção no bombeamento. Viscoelasticidade. 

Abstract
The inaccurate sizing of plastic conduits of adduction makes the system vulnerable to the water hammer. The use 

of more accurate models for the description of the performance of conduits conduces to significant improve-

ments in its sizing. Thus, this research proposes an adaptation of the viscoelastic model to pressurized conduits 

exposed to transients generated by pump failure. For testing purposes, the model was implemented in a compu-

tational module, used for simulation of water hammer in adductors. The simulations were performed under a 

hypothetical adductor composed by an upstream pump, a downstream reservoir and conduits of PVC material. 

The results confirmed the expected effects of attenuation and dispersion of the pressure wave, indicating that 

the predictions based on viscoelastic model results in an economically less expensive sizing.

Keywords: Water hammer. Pump shutdown. Viscoelasticity.

Revista DAE20

artigos técnicos

maio  agosto 2016

http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.149


INTROduçãO
Os sistemas de abastecimento de água possuem 

um papel fundamental na melhoria de  aspectos 

sociais, sanitários e econômicos. Entre seus ele-

mentos constituintes, destacam-se os equipa-

mentos e instalações de adução, que são de suma 

importância, pois conduzem a água para as uni-

dades que precedem a rede de distribuição. Algu-

mas instalações de adução funcionam com base 

na operação de Estações Elevatórias de Água 

(EEAs), seja para transportar água de um ponto de 

cota mais baixa para outro de cota mais elevada, 

seja para aumento de vazão em adutoras por gra-

vidade. Nesses casos, são empregados conjuntos 

motobombas e o escoamento fica sujeito às con-

dições de bombeamento.

A ocorrência de perturbações nesses escoamen-

tos, como acionamento ou desligamento de bom-

bas, produz os fluxos não permanentes. Esses 

fluxos são caracterizados por variações temporais 

e espaciais na velocidade e pressão do fluido. Um 

tipo especial de escoamento não permanente é 

aquele localizado temporalmente entre dois regi-

mes permanentes. Esse tipo de escoamento inter-

mediário é denominado transiente.  

O transiente hidráulico é descrito matematica-

mente por meio das equações de continuidade e 

momento, porém não existe ainda uma formula-

ção que modele com total precisão os dados ob-

servados. Isso se deve às simplificações inerentes 

ao equacionamento e aos esquemas numéricos 

utilizados para obtenção de soluções. No que diz 

respeito ao equacionamento, pode-se destacar a 

simplificação relativa ao comportamento mecâni-

co das paredes dos condutos sob pressão. A abor-

dagem clássica, denominada modelo da coluna 

elástica, considera que o material do tubo possui 

comportamento mecânico elástico linear (CHAU-

DHRY, 1987; WYLIE; STREETER, 1978), ou seja, a 

energia mecânica do sólido se conserva durante 

a deformação e a tensão e a deformação estão 

relacionadas mediante uma equação linear. Essa 

aproximação é satisfatória para tubos de metal 

e concreto. Entretanto, conforme atestam Rieu-

tord e Blanchard (1979), Gally, Güney e Rieutord 

(1979), Ramos et al. (2004), Covas et al. (2005) e 

Stephens, Simpson e Lambert (2007), ela é impre-

cisa na descrição do comportamento mecânico 

de condutos plásticos como o polietileno e o PVC, 

durante o transiente hidráulico. Essa imprecisão 

resulta em dimensionamentos incorretos dos dis-

positivos atenuadores do golpe de aríete, aumen-

tando as probabilidades de incidentes provocados 

por eventos transitórios. Em consequência, o sis-

tema de abastecimento fica sujeito a interrupções 

no fornecimento de água, prejudicando a manu-

tenção da cadeia produtiva e da saúde pública.

Com o objetivo de obter soluções adequadas a 

esse problema, Ramos et al. (2004), Covas et al. 

(2005), Stephens, Simpson e Lambert (2007), Soa-

res (2007) e Soares, Covas e Carriço (2012) utili-

zaram o modelo viscoelástico linear para condu-

tos plásticos e obtiveram resultados satisfatórios 

para o caso de transientes provocados por fecha-

mento de válvula. Nesses casos, lograram êxito ao 

incorporar ao modelo hidromecânico os efeitos 

de dispersão e amortecimento da onda de pres-

são, característicos dos dados experimentais ob-

servados. Contudo, não contemplaram o caso dos 

transientes provocados por falhas no conjunto 

motobomba, em adutoras de recalque. É impor-

tante frisar que nesses tipos de evento transiente, 

a primeira onda de pressão é negativa, devido ao 

decréscimo de vazão, e se propaga na direção de 

jusante, na linha de descarga, diferentemente dos 

cenários de fechamento de válvula, em que a pri-

meira onda de pressão é positiva, devido à redu-

ção da velocidade próximo à válvula, e se propaga 

a partir dela (CHAUDHRY, 1987).

De modo geral, os resultados e simulações são es-

cassos para os cenários de desligamento de bom-

ba. Assim, o artigo visa à avaliação e delimitação 
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do campo de validade do modelo viscoelástico 

linear em transientes provocados por interrupção 

no bombeamento.

METOdOlOGIA
A pesquisa foi realizada em três etapas. Na pri-

meira, o modelo viscoelástico linear foi incorpo-

rado ao modelo clássico da coluna elástica pela 

introdução da deformação lenta na equação da 

continuidade deste modelo. As expressões para 

carga, vazão e deformação lenta foram obtidas 

com base nas equações diferenciais de momento 

e continuidade por meio do emprego de métodos 

de diferenças finitas e integração numérica.

Na segunda etapa, foi desenvolvida uma rotina 

computacional, escrita em linguagem Visual Ba-

sic, para automatização dos processos de simu-

lação do transiente hidráulico com a considera-

ção do comportamento viscoelástico linear em 

condutos. A rotina foi elaborada em um módulo 

computacional, utilizado para simulação do golpe 

de aríete em adutoras. No módulo, já constava o 

algoritmo baseado no modelo da coluna elástica, 

então se estabeleceu uma integração entre a ro-

tina do modelo viscoelástico e a rotina do modelo 

da coluna elástica, com a finalidade de evitar a re-

dundância na codificação e tornar o módulo mais 

eficiente. Em adição, foram implementadas roti-

nas para a integração do modelo viscoelástico aos 

algoritmos associados aos seguintes dispositivos 

de alívio do golpe de aríete: one-way, chaminé de 

equilíbrio e válvula antecipadora de onda.

Na terceira etapa da pesquisa, foram estabelecidas 

simulações em uma adutora hipotética, denomi-

nada Cuiá, composta por um conjunto motobom-

ba a montante, um conjunto de condutos de PVC 

em série e um reservatório a jusante. Nas simula-

ções, foram utilizados como referência os valores 

de parâmetros viscoelásticos calibrados por Covas 

et al. (2003). Como se tratava de uma adutora hi-

potética, os resultados numéricos obtidos com a 

consideração do modelo viscoelástico linear foram 

comparados com aqueles resultantes do modelo 

da coluna elástica. Além disso, para verificar a ade-

quabilidade do modelo proposto ao sistema hipo-

tético, partiu-se do pressuposto de que o simulador 

hidráulico em transientes produzidos por interrup-

ção no bombeamento deveria reproduzir os mes-

mos efeitos de atenuação e dispersão da onda de 

pressão que os observados por Ramos et al. (2004), 

Covas et al. (2005), Stephens, Simpson e Lambert 

(2007), Soares (2007) e Soares, Covas e Carriço 

(2012) em transientes gerados pelo fechamento de 

válvula. Os modelos viscoelástico e elástico tam-

bém foram simulados levando em consideração a 

inclusão de dispositivos de alívio do golpe de aríete 

com o one-way, a chaminé de equilíbrio e a válvula 

antecipadora de onda.

Modelo matemático

Tradicionalmente, a descrição matemática do es-

coamento transiente em condutos forçados é es-

tabelecida por intermédio da consideração de um 

conjunto de pressupostos físicos, denominado mo-

delo da coluna elástica. Essa abordagem consiste 

em considerar as paredes do conduto linearmente 

elásticas. Trata-se de um modelo unidimensional 

em que a dissipação de energia é expressa por meio 

de uma formulação quase permanente.

A descrição do escoamento transiente é feita em 

termos das equações de momento e continuidade:

  
(Equação 1)

  

(Equação 2)                                                                                                                                              

Em que: Q indica a vazão através do conduto ([L]³.

[t]-1); t é o tempo, medido a partir do início do 
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evento transiente ([t]); g é a aceleração da gra-

vidade ([L].[t]-2); A é a área da seção transversal 

([L]²); H representa a cota piezométrica ([L]); x re-

presenta a distância coordenada ao longo do eixo 

do tubo a partir de uma origem arbitrária ([L]); f é o 

fator de atrito de Darcy-Weisbach (adimensional); 

D é o diâmetro do tubo circular ([L]); a representa a 

celeridade da onda de pressão ([L].[t]-1) .

Essas equações podem ser convertidas em equa-

ções diferenciais ordinárias, sujeitas a restrições, 

por meio da aplicação do método das caracte-

rísticas. Nesse método numérico, as equações 

de continuidade e momento são primeiramente 

convertidas em equações diferenciais ordinárias 

e depois resolvidas por uma técnica de diferenças 

finitas explícita.  

 
(Equação 3)

 
(Equação 4)

Segundo Chaudhry (1979), a hipótese de compor-

tamento elástico linear é válida para alguns tipos 

de conduto, como os feitos de metal ou concre-

to. Por outro lado, alguns pesquisadores (COVAS, 

2005; SOARES, 2007) têm mostrado que a formu-

lação elástica não produz resultados muito preci-

sos para transientes em condutos plásticos ou vis-

coelásticos. Esse tipo de material representa
 
uma 

situação intermediária entre sólidos elásticos e 

fluidos viscosos.
                                          

Em um sólido viscoelástico, a deformação total é 

dada pela soma de duas parcelas, a deformação 

elástica instantânea e a deformação lenta. A de-

formação lenta está relacionada à fluência, que 

corresponde à razão entre deformação e tensão, 

e é explicada pelo princípio da superposição de 

Boltzman, o qual está pautado na ideia de que a 

tensão aplicada em cada instante tem uma con-

tribuição independente na deformação final, de 

modo que a deformação total pode ser obtida 

como a integral de todas as contribuições diferen-

ciais. Além disso, de acordo com esse princípio, a 

fluência é função do histórico de carregamento da 

amostra. Dessa forma, a deformação total dada 

em um tempo t é: 

 
(Equação 5)

Em que: J(t) é a função fluência do sólido viscoelás-

tico ([L]2[F]-1); σ é a tensão aplicada no sólido vis-

coelástico ([F][L]-2); ԑ(t) é a deformação associada 

à tensão aplicada (adimensional); J
0
 é o coeficien-

te de fluência elástico ([L]2[F]-1).

A função fluência, nesse caso, define o peso ou 

importância de cada tensão incremental no cál-

culo da deformação. A primeira parcela do segun-

do membro representa a deformação instantânea 

e a segunda, a deformação lenta.

Para a avaliação da integral de convolução expli-

citada na Equação 5, é necessária a definição de 

uma expressão analítica para a função fluência. 

Essa expressão é estabelecida pelo modelo vis-

coelástico de Kelvin-Voigt generalizado, que tem 

validade assegurada para sólidos viscoelásticos, 

entre os quais se enquadram o PVC e o polietileno 

em condições normais de temperatura. De acor-

do com o modelo generalizado de Kelvin-Voigt, 

o comportamento mecânico de um material vis-

coelástico é equivalente ao do sistema de molas 

e amortecedores representado pela Figura 1. As 

molas têm massas desprezíveis e satisfazem à lei 

de Hooke e os amortecedores estão sujeitos ao 

comportamento mecânico descrito pela lei da vis-

cosidade de Newton.
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O comportamento de fluência do material é des-

crito como um somatório das funções fluência de 

cada unidade de Kelvin-Voigt (FERRY,1980):

 
(Equação 6)

Em que: J0 é a fluência do primeiro elemento mola 

definida por J
0
 = 1/E

0 
([L]2[F]-1); J

k
 é a fluência da 

mola do k-ésimo elemento de Kelvin-Voigt defini-

da por J
k
 = 1/E

k 
([L]2[F]-1); E

k
 é o módulo de elastici-

dade da mola do k-ésimo elemento ([F].[L]-2); τ
k
 é o 

tempo de relaxamento do amortecedor no k-ési-

mo elemento ([t]); η
k
 é a viscosidade do amortece-

dor no k-ésimo elemento ([F][t][L]-2). Os parâme-

tros J
k 

e τ
k
 da função fluência não são conhecidos 

a priori e podem ser determinados experimental-

mente em um teste mecânico independente ou 

calibrados por meio de dados transientes. 

 Figura 1 – Modelo generalizado de Kelvin-Voigt para um sólido viscoelástico.

Considerando a tensão circunferencial 

 (CHAUDRY, 1987; WYLIE; STREE-

TER, 1978), a equação de deformação para um 

conduto circular pode ser explicitada como:

(Equação 7)

Em que: J
0 
é a função fluência instantânea ([L]2[F]-1); 

J(t) é a função fluência no tempo t ([L]2[F]-1); α(t) e 

α
0 

são os coeficientes de ancoragem nos tempos t 

e t = 0, respectivamente (adimensional); D é o diâ-

metro interno do tubo ([L]); e é a espessura da pa-

rede do conduto ([L]); é a variação da pressão 

interna ([F][L]-2).

A consideração da deformação lenta resulta em 

uma reformulação da equação da continuidade, 

que deve ser deduzida novamente a partir do teo-

rema de transporte de Reynolds. As equações de 

continuidade e momento resultantes são trans-
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formadas em equações diferenciais ordinárias 

pelo método das características:

 
(Equação 8) 

 
(Equação 9)

Em que:  ε
r
 é a deformação lenta do material do 

conduto (adimensional).

Esse método de diferenças finitas não permite o 

cálculo direto da taxa de variação da deformação 

lenta, exigindo uma discretização numérica 

adicional. A discretização da derivada da 

deformação lenta depende do estabelecimento 

de uma relação funcional entre a deformação 

lenta e as variáveis e parâmetros apresentados na 

Equação 7. A derivada da deformação lenta é ob-

tida pela derivação da segunda parcela da mesma 

equação. Já a deformação lenta e sua taxa de va-

riação são fornecidas pelas expressões:

 
(Equação 10)

 
(Equação 11)

Em que:  ε
r 
(i, t) é a deformação lenta de um ele-

mento de Kelvin-Voigt para um dado trecho, em 

um passo de tempo (adimensional). A função F(i,t) 

é definida por:

 
(Equação 12)

Em que: γ é o peso específico do fluido ([F].[L]-3).

A diferenciação analítica da Equação 10, para 

cada elemento de Kelvin-Voigt, resulta na relação:  

 
(Equação 13)

A partir daí, faz-se necessária a utilização de al-

gum esquema numérico para a determinação da 

deformação lenta para cada elemento de Kelvin-

Voigt. Covas et al. (2005) empregam algumas ma-

nipulações analíticas e integração numérica para 

determinar recursivamente a deformação lenta 

de um elemento de Kelvin-Voigt:

 
(Equação 14)
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Assim, a derivada da deformação lenta para cada 

elemento de Kelvin-Voigt é calculada iterativa-

mente por meio da Equação 14. A deformação 

lenta nas equações características é calculada 

pela soma das taxas de variação das deformações 

lentas de cada elemento dadas pela Equação 11.

SIMulAçõES E RESulTAdOS
As simulações foram realizadas em um módu-

lo computacional denominado UFC6, utilizado 

para simulação do golpe de aríete em adutoras. 

Utilizou-se um sistema hipotético, denominado 

adutora Cuiá, composto por um conjunto moto-

bomba na extremidade de montante, um perfil de 

sete trechos de tubulação de PVC DeFofo dispos-

tos em série, perfazendo um total de 1.770 m de 

comprimento, e um reservatório na extremidade 

de jusante em nível constante. Os dados utilizados 

para a bomba, gerados pelo módulo UFC6, estão 

dispostos na Figura 2, apresentada a seguir.

Figura 2 – Dados da bomba utilizados no sistema 
hipotético.

Foram empregados, para a descrição das proprie-

dades geométricas e mecânicas da tubulação, os 

valores explicitados na Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades geométricas e mecânicas da 
tubulação.

Diâmetro 
interno 
(mm)

Espessura 
(mm)

Rugosidade 
(mm)

Módulo de 
elasticidade 

(GPa)

Coeficiente 
de Poisson

Pressão 
de 

serviço 
(mca)

299,8 13,1 0,0015 3,0 0,38 100

Na Tabela 2, são mostrados os dados referentes 

ao perfil da adutora, comprimento de cada trecho, 

tipo de ancoragem e tipo de material. O tipo de 

ancoragem designado por “1” indica que os 

condutos estão ancorados de modo que não haja 

movimento longitudinal. O tipo de material repre-

sentado por “4” indica que os condutos são feitos 

de material PVC DeFofo.

Tabela 2 – Dados relacionados ao perfil e aos trechos 
da adutora.

Trecho
Cota de 

montante 
(m)

Cota de 
jusante 

(m)

Comprimento 
(m)

Tipo de 
ancoragem

Tipo de 
material

1 3,61 2,5 200 1 4

2 2,5 11 500 1 4

3 11 8 430 1 4

4 8 27,69 60 1 4

5 27,69 37,8 110 1 4

6 37,8 39,35 50 1 4

7 39,35 40 420 1 4

Nas Figuras 3 a 7, estabeleceu-se uma compa-

ração entre o modelo viscoelástico e o modelo 

elástico no sistema de adução por recalque hipo-

tético. Os modelos simulados incluem rotinas que 

envolvem os seguintes dispositivos de atenuação 

do golpe de aríete: one-way, chaminé de equilíbrio 

e válvula antecipadora de onda.

Para a determinação de um mecanismo de alívio 

adequado a um sistema hidráulico e para o di-
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mensionamento eficaz desse dispositivo, é neces-

sário que o modelador avalie o comportamento 

da onda de pressão no sistema sem mecanismo 

de proteção. A onda de pressão é avaliada em um 

nó representativo da adutora. Em adutoras por 

recalque, esse nó encontra-se próximo à bomba. 

Os efeitos do transiente produzido por falha no 

funcionamento da bomba para a adutora Cuiá são 

apresentados na Figura 3.

Verifica-se que o modelo viscoelástico reproduz os 

efeitos de atenuação e dispersão da onda de pres-

Figura 3 – Carga no nó 1: resultados numéricos para os modelos elástico e 
viscoelástico.

são. Trabalha-se com a hipótese de que, em um 

sistema real, os dados de carga apresentam esse 

tipo de comportamento, uma vez que, no modelo 

da coluna elástica, são feitas algumas hipóteses 

simplificadoras acerca da perda de energia.

Na Figura 4, são apresentadas as envoltórias 

máximas e mínimas considerando os modelos 

elástico e viscoelástico. É importante perceber 

que os valores de carga mínima e máxima devem 

mudar e, com isso, o dimensionamento de alguns 

dispositivos de atenuação do golpe de aríete. 
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Considerando a inserção de dispositivos de ate-

nuação do golpe de aríete, os modelos elástico e 

viscoelástico foram comparados para os seguintes 

casos: adutora com tanque de alimentação unidi-

Figura 4 – Gráfico das envoltórias máximas e mínimas: comparação entre os modelos elástico e 
viscoelástico sem mecanismo de proteção contra o golpe de aríete.

Tabela 3 – Dados de entrada para o dispositivo one-
way.

Dados do one-way Dados do tubo de ligação

Diâmetro (m) Nível de 
água inicial 

(m)

Diâmetro 
(mm)

Coeficiente 
de perda 

localizada

1,50 10,00 300 2,50

recional (one-way), adutora com chaminé de equi-

líbrio e adutora com instalação de válvula anteci-

padora de onda. Os dados de entrada para esses 

dispositivos são apresentados nas Tabelas 3, 4 e 5:

Tabela 4 – Dados de entrada para o dispositivo 
chaminé de equilíbrio.

Dados da chaminé de equilíbrio Dados do tubo de ligação

Diâmetro (m) Nível de água 
inicial (m)

Diâmetro 
(mm)

Coeficiente 
de perda na 

entrada

2,00 10,00 300 1,00

Tabela 5 – Dados de entrada para o dispositivo válvula antecipadora de onda.

Função de alívio Função antecipadora de onda Dados da tubulação

Pressão máxima 
de regulagem 

(mca)

Pressão mínima de 
regulagem (mca)

Tempo inicial 
de abertura  da 

válvula (s)

Intervalo do 
tempo de abertura 

da válvula (s)

Intervalo do 
tempo de 

permanência da 
válvula (s)

Intervalo do 
tempo de 

fechamento da 
válvula (s)

Diâmetro nominal 
(mm)

58,48 26,58 10,71 1,30 1,00 30,00 75
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Figura 5 – Dados das envoltórias máximas e mínimas: comparação entre os modelos elástico 
e viscoelástico considerando a utilização do one-way.

Figura 6 – Gráfico das envoltórias máximas e mínimas: comparação entre os modelos 
elástico e viscoelástico considerando a utilização da chaminé de equilíbrio.

Nas Figuras 5 a 7, estabelece-se um paralelo en-

tre os resultados da simulação para os modelos 

elástico e viscoelástico com proteção de um dado 

dispositivo de alívio. São apresentadas compara-

ções entre os dois modelos de simulação, consi-

derando a instalação do one-way, da  chaminé de 

equilíbrio e da válvula antecipadora de onda, res-

pectivamente. O one-way e a chaminé de equilí-

brio são inseridos no nó 6 e a válvula antecipadora 

de onda, no nó 2 a montante do conjunto moto-

bomba, localizado no ponto de referência para 

a distância horizontal. A linha pontilhada indica 

a utilização do modelo elástico e a linha cheia, a 

utilização do modelo viscoelástico.
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Observa-se, em todos os casos, uma atenuação 

mais acentuada na envoltória máxima para o mo-

delo viscoelástico. Também fica evidente o efeito 

de dispersão, observado pelo deslocamento late-

ral da envoltória máxima. Pode-se constatar que 

a hipótese proposta para o comportamento da 

onda de pressão em tubos plásticos se confirma 

nas simulações.

CONCluSõES E RECOMENdAçõES 
Foi elaborado um código computacional para si-

mulação de transientes hidráulicos em condutos 

plásticos, produzidos por falha no bombeamento 

em sistemas de adução por recalque. As rotinas 

foram implementadas no módulo computacional 

UFC6, utilizado para simulação do golpe de aríete 

em adutoras.

No algoritmo de avaliação hidráulica, as equa-

ções diferenciais parciais representativas do es-

Figura 7 – Gráficos das envoltórias máximas e mínimas: comparação entre os modelos elástico e 
viscoelástico considerando a utilização da válvula antecipadora de onda.

coamento transitório em condutos pressurizados 

foram resolvidas pelo método das características. 

O simulador hidráulico foi objeto de testes em um 

sistema hipotético composto por um conjunto 

motobomba a montante e um reservatório a ju-

sante, com condutos de material PVC e transiente 

gerado pela interrupção do bombeamento. Além 

disso, foram realizadas simulações levando em 

consideração a inclusão de dispositivos de ate-

nuação do golpe de aríete.

A formulação viscoelástica conseguiu reproduzir, 

em um cenário de falha no bombeamento,  efeitos 

de atenuação e dispersão da onda de pressão simi-

lares aos observados por Ramos et al. (2004), Covas 

et al. (2005), Stephens, Simpson e Lambert (2007), 

Soares (2007) e Soares, Covas e Carriço (2012) em 

transientes gerados pelo fechamento de válvula. 

Entretanto, para as condições de escoamento ana-

Revista DAE30

artigos técnicos

maio  agosto 2016



lisadas, as diferenças entre os modelos elástico e 

viscoelástico não foram significativas.

Para pesquisas futuras, propõe-se a utilização de 

um sistema de adução experimental ou de cam-

po, com vistas à avaliação da precisão do mode-

lo viscoelástico em relação ao modelo da coluna 

elástica, como também a comparação entre esses 

modelos e os dados experimentais considerando 

variados regimes de escoamento no sistema de 

recalque, de modo a verificar se as diferenças en-

tre os modelos estão dentro dos intervalos previs-

tos por coeficientes de segurança do projeto.

Outra proposta de trabalho futuro é estender a 

análise para elementos de topologia mais comple-

xa, como as redes de distribuição, componentes do 

sistema de abastecimento de água. Nesse contex-

to, sugere-se também a consideração de transien-

tes provocados por falha no bombeamento. 
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Resumo
O dado de consumo de água de um município é pré-requisito para o planejamento e gerenciamento dos recursos 

hídricos, pois subsidia a elaboração de projetos de saneamento básico. Este artigo tem como objetivo calcular o 

consumo per capita de água tratada para uso doméstico na cidade de Ariquemes (RO). Verificou-se que 58,6% das 

residências possuem uma média mensal de consumo de água durante o ano de no máximo 15 m³/mês. A média 

encontrada para o consumo per capita na cidade de Ariquemes foi de 166,37 L.(hab.dia)-1. O setor censitário que 

apresentou maior consumo per capita de água tratada foi aquele representativo da classe econômica alta, com 

188,9 L.(hab.dia)-1, e o que teve menor consumo foi aquele representativo da classe econômica baixa, com 139,06 

L.(hab.dia)-1. 

Palavras-chave: Abastecimento de água. Consumo doméstico de água. Cota per capita de água.

Abstract 
The data of water consumption of a city is a prerequisite for planning and management of water resources, since 

it provides the drafting of basic sanitation. This work aims to calculate the per capita consumption of treated 

water for domestic use in the city of Ariquemes-RO. It has been found that 58.6 % of households have a monthly 

average consumption water during the year in the maximum of 15 cubic meters. The average found for the per 
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capita consumption of the city of Ariquemes was 166.37 L.(hab.day )-1the census tract that had higher per capita 

consumption of water was a representative of high economic classes with 188.9 L.(hab.day)-1, and had minor per 

capita consumpition of water was representative of low socioeconomic classes with 139,06 L.(hab.day)-1.

Keywords: Water. Household consumption of water. Per capita share of water.

INTROduçãO
O Brasil encontra-se em uma situação privilegiada 

quanto aos recursos hídricos quando comparado 

aos demais países pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), pois possui uma satisfatória dispo-

nibilidade hídrica per capita (ANA, 2012). No entan-

to, é evidenciada uma distribuição espacial desi-

gual dos recursos hídricos pelo seu território, uma 

vez que cerca de 80% deles estão concentrados na 

Amazônia. Já em outras áreas do país, existem ce-

nários críticos de indisponibilidade hídrica, como é 

o caso da região Nordeste (GEO BRASIL, 2007).

As peculiaridades das diferentes regiões do país 

fazem com que o consumo per capita de água 

nas cidades seja significativamente desigual. 

Os principais fatores que influenciam o consu-

mo per capita, de forma positiva ou negativa, 

são: a disponibilidade hídrica e o clima da região, 

o porte, as condições econômicas e o grau de 

industrialização das comunidades, a existência 

de medição de consumo residencial, o custo da 

água e a pressão com que ela chega às residências 

(SPERLING, 2005).

Quantificar o consumo per capita de água de uma 

cidade é de suma importância para o planejamen-

to e gerenciamento dos recursos hídricos, além de 

subsidiar a elaboração de projetos que necessitam 

desse dado para sua projeção e instalação de for-

ma correta e eficiente, como as obras de sanea-

mento básico. Contudo, historicamente no Brasil, 

por não haver dados de medições sistemáticas e 

seguras nesse sentido, a elaboração de projetos é 

realizada com base em números consagrados de 

consumo médio presentes na literatura ou em in-

formações de prestadores de serviços com expe-

riência na área (MATOS, 2007). Esse procedimen-

to faz com que, muitas vezes, haja um super ou 

subdimensionamento desse valor, encarecendo 

e causando problemas na execução dos diversos 

projetos de saneamento que necessitam desse 

dado para ser executados. Dessa forma, o obje-

tivo do presente estudo é o cálculo do consumo 

per capita de água tratada para uso doméstico na 

cidade de Ariquemes, utilizando ferramentas de 

geoprocessamento, métodos estatísticos, pes-

quisa de campo e dados obtidos pela companhia 

responsável pelo abastecimento público de água.

METOdOlOGIA
A área em estudo compreende o perímetro urbano 

da cidade de Ariquemes, que se localiza na porção 

centro-norte do estado de Rondônia, região Norte 

do Brasil. Possui uma população de 90.353 habi-

tantes e está inserida no bioma amazônico (IBGE, 

2010a), no qual predomina clima tropical quente 

e úmido, com duas estações bem definidas, uma 

chuvosa e outra seca.

O cálculo do número de domicílios que compuse-

ram a amostra foi feito tendo como população o 

número de ligações ativas de água existentes na 

cidade no ano de 2013 (Equação 1). Adotou-se 

um intervalo de confiança de 95%, arredondan-

do o valor obtido para o número inteiro imedia-

tamente superior (LUIZ; MAGNANINI, 2004 apud 

MATOS, 2007).  

(Equação 1)
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Em que:

•	 N é o tamanho da população;

•	 n é o tamanho da amostra;

•	 Ic
 é o intervalo de confiança - 95%;

•	 p é a proporção do atributo na população 

(quando desconhecido, adota-se p = 0,50);

•	 Zα/2 é a distribuição normal para um intervalo 

de confiança de 95%.

Considerando a característica heterogênea da 

população em questão, foi utilizada uma amos-

tragem estratificada, tendo sido o valor da amos-

tra dividido em três partes iguais para cada estra-

to, que representa as classes sociais alta, média e 

baixa dentro do perímetro urbano. Assim, os va-

lores das rendas per capita contidos nas variáveis 

foram agrupados considerando o salário-mínimo 

referente a 2010, seguindo a classificação socioe-

conômica apresentada para o Brasil, em que o do-

micílio com renda per capita inferior a R$ 290,00 

é considerado classe baixa, de R$ 290,00 a R$ 

1.019,00, classe média e superior a R$ 1.020,00, 

classe alta (SAE/PR, 2012). 

Para caracterizar os bairros da cidade, segundo 

as classes sociais, foram confeccionados mapas 

temáticos utilizando um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), Spring 5.2., a partir da planta 

da cidade disponibilizada pela Secretaria de Pla-

nejamento do município de Ariquemes. O SIG foi 

alimentado com informações dos domicílios ca-

dastrados no programa federal Bolsa Família e dos 

setores censitários, obtidas, respectivamente, na 

Secretaria de Assistência Social do município e no 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Para selecionar os bairros que participariam da 

pesquisa, foram sobrepostas informações da rede 

de abastecimento de distribuição de água trata-

da da Companhia de Águas e Esgoto do Estado 

de Rondônia (CAERD) nos mapas temáticos das 

classes sociais anteriormente confeccionados. A 

partir da análise dos mapas gerados, foram sele-

cionados o setor com maior número de domicílios 

com renda baixa e maior número de domicílios ca-

dastrados no programa Bolsa Família, o setor com 

maior número de domicílios com renda média e 

intermediário número de domicílios cadastrados 

no programa e o setor com maior número de do-

micílios com renda alta e menor número de do-

micílios cadastrados no programa, sendo que os 

três setores escolhidos continham rede de abas-

tecimento de água da CAERD. Para cada setor, foi 

selecionado o mesmo número de famílias para 

aplicação do formulário de caráter socioeconômi-

co ambiental.

O formulário foi elaborado segundo modelos 

aplicados em outras pesquisas (MATOS, 2007; 

GARCIA et al., 2013; ABEP, 2012; SAE/PR, 2012), 

contendo questões relacionadas às característi-

cas dos moradores e das residências e questões 

referentes às opiniões e conhecimento dos mora-

dores a respeito dos recursos hídricos, de modo a 

compreender a realidade da população que habita 

o local estudado.

As informações coletadas dos moradores por 

meio do formulário foram referentes ao ano de 

2011, que, segundo a CAERD, corresponde ao ano 

mais recente em que não ocorreram problemas 

significativos na distribuição de água à população 

e na leitura dos hidrômetros nas residências. Des-

sa forma, foram obtidas junto à CAERD as leituras 

mensais dos hidrômetros das residências partici-

pantes da pesquisa para o ano de 2011.

Os valores de consumo foram organizados em um 

banco de dados, utilizando o Excel 2010. Para o 

cálculo do consumo em L.(hab.dia)-1, foi obtida a 

média de consumo para cada residência, posterior-

mente dividida por 365 e pelo número de morado-

res. O consumo médio do município foi obtido pe-

los consumos médios das classes. A fim de obter a 

média de consumo por período, foi calculada a mé-

dia por mês, considerando janeiro, fevereiro e mar-
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ço um período de alta pluviometria e julho, agosto 

e setembro característico de baixa pluviometria.

De posse dessas informações, foi realizado o teste 

de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade das 

variáveis estudadas, utilizando o software R Core 

Team (2012). Com o resultado, foi possível saber 

quais técnicas de estatística paramétrica ou não 

paramétrica deveriam ser empregadas para reali-

zar o teste de correlação entre as variáveis.    

Para análise da diferença significativa do consu-

mo entre o período de alta pluviometria (chuvoso) 

e de baixa pluviometria (seco), foi utilizado o tes-

te de Wilcoxon pareado. Para análise da diferença 

significativa do consumo médio mensal de água 

entre as classes sociais, foi empregado o teste de 

Kruskal-Wallis e, para análise da correlação en-

tre o consumo médio mensal de água e os dados 

obtidos por meio da aplicação dos formulários, a 

matriz de correlação de Spearman. 

RESulTAdOS E dISCuSSõES
O tamanho da amostra obtida para o município 

de Ariquemes, que apresenta 9.915 residências 

recebendo água da rede geral de abastecimento, 

segundo a Equação 1, deve ser de no mínimo 370 

domicílios. Para que a quantidade de domicílios de 

cada setor censitário utilizado na composição da 

amostra fosse a mesma para os três estratos, ado-

tou-se o valor de 372 para o tamanho da amostra, 

o que corresponde a 124 domicílios para cada se-

tor, tendo sido a escolha dos domicílios que com-

puseram a pesquisa feita de forma aleatória. 

A média encontrada para o consumo per capi-

ta da cidade de Ariquemes foi de 166,37 L.(hab.

dia)-1. O setor censitário com maior consumo per 

capita de água foi aquele representativo da classe 

econômica alta, com 188,9 L.(hab.dia)-1, e o que 

teve menor consumo foi aquele representativo da 

classe econômica baixa, com 139,06 L.(hab.dia)-1 

(Gráfico 1).

Gráfico 1 – Consumo per capita de água nos setores censitários e na cidade.
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O consumo médio per capita identificado para a 

cidade de Ariquemes de 166,37 L.(hab.dia)-1 está 

contido no intervalo de consumo médio identifi-

cado para cidades em Sperling et. al. (2002), po-

rém está acima do consumo médio per capita de 

água do país (162,6 L.(hab.dia)-1) e da região Norte 

(151,2 L.(hab.dia)-1) e abaixo do consumo médio 

per capita do estado de Rondônia (177,1 L.(hab.

dia)-1), todos calculados com dados de 2011 pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre Sanea-

mento (SNIS, 2013). Ademais, o valor encontra-se 

abaixo do intervalo de consumo para populações 

de 30.000 até 100.000 habitantes (200 a 250 

L.(hab.dia)-1) (BRASIL, 2006) e no intervalo para 

populações de 50.000 até 250.000 habitantes 

(120 a 220 L.(hab.dia)-1) (SPERLING, 2005), am-

bos para habitações com ligações domiciliares  

de água.

Para aplicação das análises estatísticas, inicial-

mente foi verificada a existência de normalida-

de dos dados por meio do teste de normalidade 

de Shapiro-Wilk e concluiu-se que em nenhum 

caso analisado os dados mostraram normalida-

de, sendo, assim, necessária a aplicação de testes 

não paramétricos. Dessa forma, para verificar a 

existência de uma diferença significativa entre o 

consumo de água no período de alta (janeiro, fe-

vereiro e março) e baixa pluviosidade (julho, agos-

to e setembro), foi aplicado o teste de Wilcoxon, 

com um nível de confiança de 95%, sendo obser-

vada que há diferença entre os períodos chuvoso 

e seco. Acredita-se que ocorra maior demanda 

de água nesse período, em razão do aumento da 

necessidade de consumo dos usuários, devido ao 

clima seco, para fins de uso como ingestão, ba-

nho, lavagem de roupas, limpeza da casa, aguar 

jardins e hortas, entre outros, e pelo fato de não 

ocorrer reúso da água da chuva para limpeza  

nas residências.

Para realizar a correlação entre o consumo de 

água e as classes sociais, foi empregado o tes-

te de Kruskal-Wallis, com um nível de confiança 

de 95%, concluindo-se haver diferenças entre os 

setores censitários representativos das classes 

sociais no consumo de água, conforme mostrado  

no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Média mensal do consumo de água anual nos setores censitários.
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Isso pode ser explicado pelo fato de o consumo 

doméstico de água aumentar conforme maiores 

forem a renda familiar, o poder aquisitivo e, con-

sequentemente, a classe social das residências 

(DIAS et al., 2010). 

Para análise da correlação entre o consumo médio 

mensal de água das residências e as informações 

obtidas por meio dos formulários, foi utilizado o 

método de Spearman. Observou-se que todas as 

variáveis estudadas – quais sejam: total de mo-

radores; número de empregados domésticos; es-

colaridade do responsável pela residência; renda 

familiar; área construída da residência; número de 

cômodos; número de banheiros; presença de ar no 

encanamento; opinião a respeito da qualidade da 

água fornecida pela empresa; principal objetivo 

quando se pensa em economizar água; partici-

pação em campanhas, eventos, palestras ou reu-

niões referentes ao tema consumo e preservação 

dos recursos hídricos; pontos internos de consu-

mo de água; e pontos totais de consumo de água 

– apresentaram correlação fraca, porém significa-

tiva, com a média mensal do consumo domiciliar 

de água, salvo as exceções das variáveis presença 

de ar no encanamento; opinião a respeito da qua-

lidade da água fornecida pela empresa; principal 

objetivo quando se pensa em economizar água; e 

participação em campanhas, que mostraram cor-

relação negativa e não significativa com o consu-

mo médio mensal domiciliar de água, de acordo 

com seu p-valor. Esse resultado pode ter ocorrido 

devido a essas variáveis estarem relacionadas com 

questões que envolvem as opiniões e observações 

dos entrevistados e não dados mensuráveis. 

CONSIdERAçõES fINAIS
A pesquisa mostrou-se relevante, apresentando 

resultados importantes para o desenvolvimento 

de projetos relacionados ao sistema de sanea-

mento básico, sendo possível ser aplicada em ou-

tras regiões brasileiras.

A média encontrada para o consumo per capita da 

cidade de Ariquemes foi de 166,37 L.(hab.dia)-1. 

Por meio dos testes de correlação de Wilcoxon e 

de Kruskal-Wallis, foi possível afirmar, com 95% 

de confiança, que há diferença no consumo domi-

ciliar de água nos períodos chuvoso e seco, assim 

como há diferenças entre os setores censitários 

representativos das classes sociais estudadas.

Quando testada a correlação, utilizando o méto-

do de Spearman, entre o consumo médio men-

sal de água das residências e as informações 

obtidas por meio dos formulários, observou-se 

que quase todas as variáveis apresentaram cor-

relação fraca, porém significativa, com a média 

mensal do consumo domiciliar de água, po-

dendo-se concluir, com 95% de confiança, que, 

quanto maior o número de moradores na resi-

dência, maior o número de empregados domés-

ticos, maior a escolaridade do responsável pela 

família, maior a renda mensal da familiar, maior 

a área construída, maior o número de cômodos e 

banheiros, maior o número de pontos internos e 

totais de consumo de água, como também maior 

o consumo residencial de água.
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Resumo
Com a crescente urbanização aliada ao consumo exagerado tem como consequência a geração em grandes 

quantidades de resíduos sólidos. Para se obter informações da viabilidade da implementação de usinas de tria-

gem de resíduos sólidos, pátios de compostagem, o dimensionamento de aterros sanitários e ainda prever lu-

cros com venda destes resíduos torna-se necessário e indispensável conhecer em quantidade, volume e densi-

dade os resíduos sólidos gerados sejam eles em empresas ou ainda em municípios de pequeno, médio ou grande 

porte. O objetivo desse estudo foi caracterizar e avaliar a geração dos resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos 

pela população urbana da cidade de Nova Ponte - MG. Para obtenção desses dados foram realizada coleta de 

amostras em todos os bairros da cidade onde após a coleta, estes foram pesados, separados e classificados 

como vidros, plásticos, metais, papel, papelão, Pet, alumínio, matéria orgânica e rejeito. A geração per capita 

de resíduos sólidos em Nova Ponte - MG foi de 0,554 kg/hab./dia. Do total de resíduos gerados 39,6% podem e 

devem ser reintegrados ambientalmente, socialmente e economicamente sendo necessária por parte do mu-

nicípio a implantação de um programa de reciclagem tanto dos resíduos potencialmente recicláveis quanto da 

matéria orgânica gerada, aliada a um programa de educação ambiental com as populações do município a fim 

de contribuir com a separação dos resíduos, principalmente dos recicláveis dos não recicláveis.

Palavras-chave: gravimetria, reciclagem, balanço de massa

Abstract
The growing urbanization, together with excessive consumption, result in a big generation of solid residues. To 

obtain information of the feasibility of implementing solid residues sorting, composting courtyards, the landfills 

proportions as much as the foresight of the profits earned with these residues selling become essential to know 

the quantity, volume and density of generated solid residues whether in companies or municipalities of small, 
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medium or large size. The purpose of this study was to characterize the urban solid residues (USR) gravimetric 

composition, produced by the population of the city of Nova Ponte – MG. To obtain the data, samples from all 

neighborhood of the city were collected, weighted, separated and classified as glass, plastic, metals, paper, PET, 

aluminum, organic material and wastes. The per capita production of solid residues in Nova Ponte was 0.555kg/

hab./day. About 39.6% of produced residues may and must be reintegrated environmentally, socially and econo-

mically. Being the implementation of a recycle program, for residues potentially recyclable and produced organic 

materials, necessary for the city administration, allied to an environment education program aimed to the popu-

lation that may contribute with the separation of recyclable and non-recyclable residues.

Keywords: gravimetric, recycling, mass balance

1. INTROduçãO
Uma das maiores preocupações que acompanha 

a humanidade no decorrer dos anos é a crescen-

te geração de resíduos sólidos pela população, os 

quais são destinados ao ambiente. Esses resíduos 

em contato com o ambiente de maneira inade-

quada podem trazer transtornos à sociedade e 

contaminação do solo, água e ar.

As atividades humanas sejam elas de qualquer 

natureza sempre resultará em geração de dife-

rentes tipos de resíduos. O constante crescimento 

das populações urbanas, o avanço da industriali-

zação, a melhoria no poder aquisitivo, vêm poten-

cializando a acelerada geração de grandes volu-

mes de resíduos sólidos (RIBEIRO, 2007). 

O “lixo” na linguagem técnica denomina-se como 

resíduos sólidos possuem vários fatores que con-

tribuem para sua geração, entre elas o cresci-

mento gradativo e desordenado da população, a 

aceleração do processo de ocupação do território 

urbano e do aumento dos bens de consumo des-

cartáveis, popularizados pelo aumento da pro-

dução industrial. Esses fatores têm levado o ho-

mem a produzir grandes quantidades de resíduos 

sólidos, muitas vezes sem políticas efetivas que 

contemplem um gerenciamento adequado na sua 

destinação final (SISINNO, 1996).

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólida 

instituída pela Lei Federal nº. 12.305/2010 os Re-

síduos Sólidos Urbanos - RSU são compostos por 

resíduos domiciliares, que se originam de ativida-

des domésticas em residências urbanas; e resíduos 

de limpeza urbana, sendo estes compostos por re-

síduos de varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza pública. Têm 

se ainda classificados como RSU os classificados 

como Comercial que se originam de atividades co-

mercias e que dependendo da geração diária de um 

determinado estabelecimento comercial sua desti-

nação é de responsabilidade da prefeitura. 

Segundo Bidone e Povinelli (1999), os resíduos 

sólidos urbanos apresentam grande diversidade e 

se originam das mais variadas atividades huma-

nas e ambientes urbanos. Compõe essa infinida-

de de materiais reunidos, classificada como sem 

utilidade e desprezada: restos de frutas, legumes 

e alimentos em geral, plásticos e metais diversos, 

vidros, papéis, embalagens em geral, matérias 

provenientes de vias públicas, praças, jardins, ma-

teriais cerâmicos, ossos, couro, trapos, terra, pe-

dra, material séptico ou contaminado (provenien-

tes de serviços de saúde), animais mortos, restos 

de carros, restos mobiliários entre outros.

Do ponto de vista sanitário e ambiental, a adoção 

de soluções inadequadas para o problema do lixo 

faz com que os riscos de contaminação do solo, do 

ar e da água, a proliferação de vetores e de doen-

ças se agravem; e do lado econômico, a produção 

exagerada do lixo e a disposição final sem crité-

rios representam um desperdício de materiais e 

de energia. (BARROS e MOLLER, 1995).
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Cada sociedade gera um determinado tipo de re-

síduo sólido, uma mistura de materiais que varia 

em função de hábitos e costumes da população, 

do clima e da estação, e das atividades econô-

micas existentes no município e que mudam ao 

longo do tempo. Para tanto se torna indispensável 

à identificação periódica das características dos 

resíduos sólidos gerados pelo município, que é o 

estudo primordial para se caracterizar tanto sua 

quantidade quanto sua tipologia. 

A Composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

apresenta as porcentagens dos diferentes tipolo-

gias e características dos materiais constituintes 

dos RSU que são compostos por: papel, papelão, 

plástico rígido, plástico filme, metais ferrosos, me-

tais não ferrosos, vidros, borrachas, madeira, cou-

ros, trapos, cerâmicas, ossos, madeiras, matéria 

orgânica. (PEREIRA NETO, 2007). Portanto, confor-

me Monteiro et al. (2001) e Pereira Neto (2007), a 

composição gravimétrica dos resíduos sólidos ou 

composição física expressa o percentual de cada 

componente presente nesses resíduos em relação 

ao peso total da amostra estudada. 

O conhecimento da composição gravimétrica dos 

RSU é uma ferramenta primordial para tomadas de 

decisão quanto ao Planejamento e Gerenciamento 

dos Resíduos Sólidos, fazendo com que se conheça 

em números, os resíduos sólidos em um determi-

nado local. É a partir dele que se têm informações 

concretas para o planejamento de aterros sanitária 

para determinados locais e ainda tomada de deci-

são quanto ao gerenciamento dos resíduos.

Este trabalho teve como objetivo o estudo da com-

posição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados 

no município de Nova Ponte - MG no ano de 2013.

2. METOdOlOGIA
2.1 Caracterização do Município

O município de Nova Ponte está inserido na região 

do Alto Paranaíba, no estado de Minas Gerais, às 

margens do rio Araguari, localizada entre as coor-

denadas geográficas 19º 11’ 54” (latitude sul) e 

47º 43’ 38” (longitude oeste) (Figura 1). Possui uma 

extensão territorial de 1.111,011 km², sendo 8,997 

km² de área urbana e 1.102,014 km² de área rural. 

Segundo o IBGE (2010) a população total do municí-

 Figura 1 -  Localização do município de Nova Ponte – MG
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pio de Nova Ponte corresponde a 12.812 habitantes 

sendo 10.991 habitantes inseridos na área urbana.

O município de Nova Ponte faz limites com as cida-

des de Indianópolis, Estrela do Sul, Romaria, Iraí de 

Minas, Uberaba, Sacramento, Santa Juliana e Pedri-

nópolis. Possui ainda em seu município comunida-

des como a de Almeida Campos, Jatobá, Lucas, Tei-

xeira, Parque das Árvores. Destaca-se por estar às 

margens da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte, que 

durante sua construção, teve sua cidade inundada, 

dando assim lugar a uma nova cidade planejada e 

com um grande atrativo turístico. 

2.2 Gerenciamento dos resíduos sólidos no 
município

A coleta de resíduos sólidos urbanos (domésticos, 

públicos e comerciais) no município é de respon-

sabilidade da própria prefeitura e se dá 3  (três) 

vezes por semana entre 08:00 as 17:00 horas, 

sendo realizado nas segundas-feiras, quartas-

feiras e sextas-feiras, que, com a utilização de um 

caminhão compactador, segundo informações da 

prefeitura, são coletados aproximadamente 36 

(trinta e seis) toneladas de resíduos sólidos sema-

nalmente no município.

Os Resíduos de Serviço de Saúde - RSS (hospita-

lares) são coletados separadamente por empresa 

terceirizada e conveniada com a prefeitura, cole-

tando ainda em farmácias e Unidades Básicas de 

Saúde inseridas no município, gerando no período 

de 15 dias aproximadamente 150 kg de RSS.

A coleta de resíduos na Zona Rural é realizada 

através de caçambas disponibilizadas em locais 

estratégicos e de acordo com a quantidade de re-

síduos sólidos gerados. Estão alocados no Trevo 

de acesso à comunidade de Almeida Campos, en-

trada da Comunidade do Jatobá, trevo de acesso 

ao Aeroporto, na comunidade do Brejão e na Co-

munidade Bom Jardim, sendo coletados quinze-

nalmente pela própria prefeitura.

2.3 Materiais utilizados

Para a realização deste estudo foi utilizado os se-

guintes equipamentos:

•	 1 Balança eletrônica da marca Toledo com indi-

cador digital e capacidade de medida de 300 Kg;

•	 Equipamentos de Proteção Individual (luvas, 

máscaras, botas);

•	 1 Caminhão basculante (disponibilizado pela 

Prefeitura);

•	 1 Trator com concha frontal (disponibilizado 

pela Prefeitura);

•	 9 Coletores de plástico (Bombona);

•	 1 Câmera Fotográfica Digital Sony de 14,1 me-

gapixels;

•	 2 cordas de 10 metros;

•	 3 Vassourões;

•	 2 pás;

•	 9 folhas de Papel A4;

•	 Pincel;

•	 Calculadora.

2.4 Etapas do processo do estudo gravimétrico

•	 Definição da rotas e coleta de amostras dos re-

síduos sólidos urbanos;

•	 Pesagem, cálculo e medidas de volume e iden-

tificação dos recipientes (coletores) a serem 

depositados os resíduos;

•	 Pesagem e cálculo do volume do caminhão co-

letor com os resíduos amostrais;

•	 Transporte dos resíduos amostrais para o local 

onde será realizado o estudo gravimétrico;

•	 Descargas dos resíduos oriundos do equipa-

mento sobre área disponível;
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•	 Pesagem do mesmo caminhão coletor das 

amostras de resíduos só que vazio;

•	 Homogeneização manual da pilha, resultante 

do descarregamento;

•	 Quarteamento e escolha do quartil a ser carac-

terizado;

•	 Remoção das demais partes deixando no pátio 

somente a amostra do quartil escolhido com 

os resíduos;

•	 As amostras foram segregadas por classe em 

recipientes (coletores), devidamente identifica-

dos por tipo de materiais, peso líquido e volume;

•	 As amostras segregadas em seguidas foram 

pesadas, anotadas os valores de peso, volume, 

data e hora do trabalho;

•	 Os materiais após analisado foram descartados.

2.4.1 Definição das rotas para coleta de 
resíduos sólidos amostrais

Para a realização do estudo gravimétrico foi uti-

lizada como referência para amostragem dos re-

síduos a NBR 10007/2004 onde primeiramente 

realizou-se a escolha das ruas de todos os bairros 

da cidade (centro, áreas comerciais, áreas nobres  

e periferias). Neste estudo foi realizado o mapea-

mento por parte dos bairros e consistiu em traça-

do de rota entre as áreas que serviram de coleta 

de amostras conforme ilustra a Figura 2.

Foi coletado ainda conforme ilustra a Figura 3 

amostras de resíduos no residencial Parque das 

Árvores onde a coleta de amostra se deu na se-

gunda-feira dia 08/04/2013.

 Figura 2 -  Mapa das rotas de coleta de amostras em Nova Ponte – MG
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Ponte (MODIFICADO)
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 Figura 3 -  Mapa das rotas no residencial das Árvores, Nova Ponte – MG
Fonte:  Prefeitura Municipal de Nova Ponte (MODIFICADO)

Definido os locais de coleta dos resíduos sólidos 

para servirem de amostragem, iniciou-se a co-

leta dos resíduos sólidos urbanos que foi reali-

zada na segunda, quarta e sexta-feira (08,10 e 

12/04/2013) totalizando 3  (três) coletas durante 

1 (uma) semana. 

Para a coleta especial de amostragem para o es-

tudo foi utilizado um caminhão basculante (sem 

compactador) da própria prefeitura e 5 (cinco)  

servidores municipais que atuam na limpeza ur-

bana do município. 

Para esse tipo de estudo é de suma importância 

que os resíduos sólidos urbanos não sejam com-

pactados, pois caso contrário, reduzem o volume 

de alguns materiais interferindo assim nos resul-

tados do estudo gravimétrico. 
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2.4.2 Quarteamento dos Resíduos Sólidos 

Realizado a coleta das amostras se deu então o 

processo de segregação e separação dos resí-

duos sólidos.

Em um galpão coberto disponibilizado pela pre-

feitura de Nova Ponte com o auxilio dos funcio-

nários que atuam na limpeza urbana do município 

foi despejado os resíduos coletados em um for-

mato de círculo e o mais uniformemente possível 

para após realizar o quarteamento.

Na figura 4 pode-se observar que os resíduos não 

estão compactados o que dá ainda mais exati-

dão na caracterização gravimétrica uma vez que, 

as compactações alteram a densidade de alguns 

materiais e consequentemente interferem o ba-

lanço de massa/volume.

O quarteamento (Figura 5) se deu com a utilização 

de duas cordas as quais foram cruzadas na super-

fície dos resíduos já despejados e no formato de 

Figura 4 - Despejo dos resíduos sólidos
Crédito da Imagem: Hygor Evangelista Siqueira

um quadrado, obtendo-se assim a orientação dos 

limites onde serão divididos os resíduos em qua-

tro partes. Foi efetuada assim a escolha do quartil 

o qual será a amostra a ser utilizada.

Conforme ilustra a figura anterior, na separação 

do quartil utilizou-se os cruzamentos das cordas 

como o limite de divisão do mesmo. Para que não 

houvesse uma mistura entre os limites estabeleci-

dos pela divisão, foi realizada uma separação em 

formato de corte nos limites da corda protegendo 

assim para que não houvesse uma mistura de re-

síduos com os quartiis ao lado (Figura 6).

Separado a amostra de interesse a qual realizou-se 

a caracterização gravimétrica foi necessária a re-

moção dos outros resíduos. Para isso utilizou-se um 

trator com concha frontal e ainda contou-se com o 

auxilio dos funcionários da Prefeitura de Nova Pon-

te, deixando assim na área, somente os resíduos 

separados para a caracterização gravimétrica.
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Figura 5 - Quarteamento dos resíduos sólidos
Crédito da Imagem: Hygor Evangelista Siqueira

Figura 6 - Separação do quartil a ser utilizado na caracterização
Crédito da Imagem: Hygor Evangelista Siqueira
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Figura7 - Segregação dos resíduos sólidos.
Crédito da Imagem: Hygor Evangelista Siqueira

2.4.3 Composição Gravimétrica dos Resíduos 
Sólidos

Para a composição gravimétrica dos resíduos sóli-

dos foi necessário a utilização de tambores a qual 

de acordo com suas dimensões foram extraídos 

seu peso e volume que comporta. Para o cálculo 

de volume utilizou-se a seguinte equação:

 
(Equação 1)

Em que:

V= Volume do tambor,  r = Raio do tambor e  

 h= altura do tambor.

Foram utilizados no total 9 (nove) coletores aos 

quais foram pesados individualmente e identifi-

cados com o tipo de resíduo nele a ser deposi-

tados (Papel, papelão, vidro, metal, plástico, Po-

litereftalato de etileno - Pet, matéria orgânica, 

alumínio e rejeito). 

Realizou-se antes do processo de caracterização 

uma orientação geral com os funcionários da pre-

feitura que auxiliavam no processo sobre os tipos 

de resíduos e sua composição. Esta orientação é 

fundamental para uma destinação correta dos di-

ferentes tipos de resíduos nos coletores. 

Foram manipulados todos os tipos de resíduos 

onde os sacos de lixo fechados eram rasgados e 

segregados os diferentes tipos de resíduos que 

ali estivessem.

Para que não houvesse erros quanto à caracte-

rização foram alocados bolsistas (Figura 7) junto 

aos recipientes coletores para auxiliarem e tira-

rem dúvidas referentes à qual o tipo de resíduo e 

qual composição os mesmos se caracterizavam.
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À medida que os resíduos chegavam ao limite dos 

tambores era realizada a pesagem individual e 

subtraía o peso do tambor vazio e computava os 

resultados juntamente com o volume.

3. RESulTAdOS E dISCuSSãO

Analisando os resíduos sólidos gerado na Cidade 

de Nova Ponte (massa e volume) definidos nos le-

vantamentos de dados realizados nos dias 08, 10 

e 12 de abril de 2013 foram computados a gera-

ção total semanal de 42.683 Kg. Segundo o IBGE 

(2010), o município contabiliza 10.991 habitantes 

na zona urbana, as quais contribuíram diretamen-

te com esta geração.

A geração per capita no período analisado foi de 

0,554 kg de resíduos sólidos por habitante, po-

dendo ser ainda maior nos períodos de festas e 

eventos na região, uma vez que a cidade tem um 

grande atrativo turístico nos meses de dezembro 

e fevereiro.

Monteiro et al. (2001) apontaram a variação da 

geração de RSU per capita de acordo com o tama-

nho da cidade e sua população. Para uma cidade 

pequena é considerada uma população urbana 

até 30 mil habitantes, com uma geração per capi-

ta de 0,5 kg/hab./dia, estando assim aproximado 

da realidade de Nova Ponte no período analisado.

Com relação aos resultados das amostragens e da 

caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos 

do município de Nova Ponte – MG verificou-se que 

durante os três dias de coleta foram caracteriza-

dos 876,3 kg e um volume total de 6,27 m3 de re-

síduos sólidos.

Na Tabela 1, são ilustrados os dados da composi-

ção gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos da 

cidade de Nova Ponte – MG, no ano de 2013.

Tabela 1 - Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos de Nova Ponte - MG

Data 08-04-2013
Segunda-feira

10-04-2013
Quarta-feira

12-04-2013
Sexta-feira

Material Massa
(kg) Vol. (m³) Massa (kg) Vol.

(m³) Massa (kg) Vol. (m³) Percentual (%)
(massa)

Papel 7,288 0,058 8,95 0,12 12,25 0,06 3,25 

Papelão 12,46 0,272 15,25 0,41 21,05 0,418 5,56 

Plástico 31,9 0,53 21,45 0,48 25,3 0,504 8,98 

Pet 8,05 0,28 3,7 0,165 3,55 0,165 1,75 

Vidro 4,6 0,02 4,1 0,01 1,05 0,012 1,11

Alumínio 1,25 0,05 1,1 0,044 0,35 0,022 0,31

Metal 1,8 0,03 1,5 0,028 0,65 0,014 0,45

Matéria
Orgânica 117,5 0,26 124,45 0,36 113,3 0,3 40,54

Rejeitos 159,7 0,67 79,15 0,55 94,55 0,44 38,05 

TOTAL 344,6 2,17 259,65 2,167 272,05 1,935 100
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Os resíduos orgânicos foram o que tiveram maior 

percentual (40,54%) que é comum na maioria 

das cidades brasileiras. Estas altas concentrações 

de matéria orgânica se dão principalmente pela 

grande quantidade de alimentos que são desper-

diçados diariamente em todas as cidades e que 

na maioria delas, estes resíduos não estão sendo 

aproveitado para o processo de compostagem, 

gerando assim grande volume a ser depositados 

nos aterros e lixões. Para Pereira Neto (2007) o 

desperdício de alimentos tem-se mostrado uma 

prática no Brasil, com taxa em torno de 64% para 

matéria orgânica disposta em aterros ou lixões.

Os rejeitos que são compostos por demais mate-

riais de difícil classificação (trapos, couros, etc.;) 

e/ou que ainda não possa ser reciclado obteve 

38,05% do total amostrado. Foi observada duran-

te o estudo, uma quantidade significativa de rou-

pas e sapatos em bom estado de uso durante os 

três dias de amostragem. Observa-se neste caso 

um aspecto cultural de alguns moradores, pois 

sendo inservíveis para eles estes resíduos gera-

dos, poderiam ser doados e utilizados por outras 

pessoas mais carentes.

Foram gerados 15,85% de materiais recicláveis 

entre eles: papel (3,25%), papelão (5,56%), plás-

tico (8,98%), Pet (1,75%), vidro (1,11%), alumínio 

(0,31%) e metais (0,45%). Estes materiais não 

estão sendo destinados à reciclagem, gerando 

um grande desperdício econômico em relação à 

venda dos materiais e ainda social na geração de 

emprego e renda para os catadores que poderiam 

estar atuando na coleta seletiva no município.

Em um estudo realizado por Pereira Neto e Lelis 

(1999) no qual foi realizada a caracterização gra-

vimétrica dos resíduos sólidos urbanos em 300 

cidades de diferentes regiões do estado de Minas 

Gerais entre elas a região do Triângulo Mineiro e 

o Alto Paranaíba onde consecutivamente o mu-

nicípio em estudo faz limite e está inserido. Pode 

observar na Tabela 2, resultados de percentuais de 

composição dos materiais presentes nos RSU se-

melhantes ao apresentado neste estudo.

Tabela 2 - Comparativo do percentual de materiais presentes nos Resíduos Sólidos Urbanos na região do Alto 
Paranaíba e Triângulo Mineiro e a do município de Nova Ponte - Minas Gerais.

Região/Cidade
Material

Alto Paranaíba
(1999)

Triângulo Mineiro
(1999)

Nova Ponte
(2013)

Papel (%) 3,3 2,2 3,25

Papelão(%) 6,9 4,8 5,56

Plástico Duro (%) 1,9 2,0
8,98

Plástico Filme (%) 5,5 4,8

PET (%) 1,3 1,9 1,75

Vidro (%) 2,0 1,9 1,11

Alumínio (%) 0,4 0,5 0,31

Metais (%) 2,8 4,0 0,45

Mat. Orgânica (%) 67,1 66,8 40,54

Rejeitos (%) 8,8 11,1 38,05

TOTAL (%) 100 100 100

Fonte: LESA/UFV (Modificado e adaptado de PEREIRA NETO e LELIS, 1999)
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Os valores de Matéria Orgânica e de Rejeito foram 

o que mais se diferenciaram entre os resíduos ca-

racterizados. Esta diferença pode estar associada 

ao tipo de método de classificação de rejeitos, que 

em nosso estudo, consideramos rejeito além ain-

da dos demais (papel higiênico, fraldas, absorven-

tes, etc.;), a sobra do pátio com resíduos mistura-

dos e já contaminados que já não poderia mais ser 

separados e ainda resíduos de difícil classificação.

3.1 balanço de massa e volumétrico

A Tabela 3 apresenta os resultados e o percen-

tual dos resíduos sólidos caracterizados no estu-

do gravimétrico, o que tornou possível realizar o 

balanço de massa e volumétrico, além ainda de 

resultar na quantificação do potencial de reinte-

gração ambiental dos resíduos sólidos urbanos. 

Para obter o potencial de reintegração, foram 

considerados os materiais potencialmente re-

cicláveis, descontando-se possíveis rejeitos (ou 

material de baixa qualidade) que não são absor-

vidos pela indústria e os materiais potencialmen-

te compostáveis, dos quais são descontadas as 

perdas ocorridas durante o processo de compos-

tagem (vapor d’água, volatilização de gases) e os 

rejeitos do peneiramento do composto, tratando-

se, em sua maioria, de fragmentos de materiais 

inertes que se encontravam misturados à matéria 

orgânica.

Com estes dados disponíveis, estimou-se haver 

15% (típico) de rejeito no processo de triagem e 

12% (típico) na compostagem, além da perda na-

tural no processo de compostagem que é em mé-

dia de 40%.

A Figura 8 apresenta o balanço de massa dos RSU 

gerados no município de Nova Ponte – MG e que 

durante o estudo resultou em uma massa semanal 

de 42683 Kg e um volume semanal de 305,5 m3.

Tabela 3 - Resultados dos dados de massa e volume dos Resíduos Sólidos Urbanos de Nova Ponte – MG.

Material
Massa Total

Amostra
(kg)

Volume
Total

Amostra
(m3)

Percentual
 Amostra Massa

(%)

Massa
Total Semanal

(kg)

Volume
Total Semanal

(m3)

Vidros ® 9,75 0,042 1,11 473,78 2,04

Papel ®
77,25 1,34 8,81 3760,37 65,22

Papelão ®

Alumínio® 2,7 0,12 0,31 132,32 5,88

Metal®, latas®, 
ferrosos® 3,95 0,07 0,45 192,07 3,4

Pet® 15,3 0,61 1,75 746,95 29,78

Plástico ® 78,65 1,51 8,96 3832,93 73,58

Matéria Orgânica 355,3 0,92 40,46 17303,69 44,8

Rejeito 333,5 1,66 37,97 16240,89 80,83

TOTAL 876,3 6,272 100 42683,0 305,5

 

(®) Recicláveis
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Ao se analisar o balanço de massa dos RSU, perce-

be-se que há um grande potencial de reintegração 

ambiental, econômica e social, (39,40%) fazendo 

com que haja a necessidade do município adotar 

um sistema que priorize a reciclagem e a compos-

tagem desses resíduos, uma vez que esta, contri-

buirá com os aspectos sociais, ambientais e ainda 

poderá gerar receita para o município.

Dos 42683 kg de resíduos sólidos gerados, 46,12% 

é caracterizado como rejeito que é composto por 

parcela do lixo sem potencial de reutilização junta-

mente com os rejeitos do processo de composta-

gem e materiais inertes que não apresentem qua-

lificação para a venda. O destino ambientalmente 

Figura 8 - Balanço de massa dos RSUs gerados no município de Nova Ponte.
Notas: * Valores estimados, baseados em resultados usualmente encontrados em sistemas de 

triagem e compostagem de lixo, quando bem operados. ** Considerando a compostagem da matéria 
orgânica fresca.

correto para este material é o aterro sanitário. Esta 

quantificação é muito importante para se definir 

estudos para dimensionamento de aterro sanitário 

para o município, uma vez que são estes resíduos 

que deverão ser dispostos no aterro sanitário.

Do total de resíduos caracterizado pela matéria or-

gânica 17303,69 kg considerando a perdas naturais 

no processo e ainda o rejeito no processo, 9136,34 

kg resultam em composto orgânico, gerando assim 

uma grande economia de área caso fosse destina-

do ao aterro sanitário diretamente e diariamente. 

As perdas no processo de compostagem que em 

média corresponde a 40% se dão principalmente 

pela volatilização de gases e vapor d’água.

Massa(kg) / Volume(m3)
42683 / 305,5

Recicláveis
9138,42 / 179,87

Rejeito
16240,89 / 80,83

Total de rejeito
19687,2 / 113,18

Compostáveis
17303,69 / 44,8

7767,65 / 152,88

16903,99 / 176,53

7767,65 / 152,88

1370,76 / 26,98 2076,44 / 5,37 15227,24 / 39,42

9136,34 / 23,65

9136,34 / 23,65

*15 *12

**40%
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4. CONCluSõES
O município possui uma geração média per capita 

de 0, 555 kg.hab.dia.-1.

A geração de RSU no município totalizou uma 

massa semanal de 42683 kg e um volume sema-

nal de 305,5 m3 de resíduos sólidos.

Da geração total semanal 7767,65 kg e um volu-

me semanal de 152,88 m3 são resíduos que po-

tencialmente recicláveis.

A matéria orgânica presente correspondeu à ge-

ração total de 17303,69 kg e 44,8 m3 que após 

o processo tende a serem compostos orgânico 

9136,34 kg e 23,65 m3.

  Do total de RSU gerados 19687,2 kg e 113,18 m3 

são considerados rejeito sendo este tendo que ser 

destinado impreterivelmente ao aterro sanitário.

5. REfERêNCIAS 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 

10.007: Amostragem de resíduos sólidos: Rio de Janeiro, 2004. 21 p. 

ALCÂNTARA, A. J. O. Composição gravimétrica dos resíduos só-

lidos urbanos e caracterização química do solo da área de dis-

posição final do município de Cáceres-MT. 2010. 88f. Disserta-

ção (Mestrado em Ciências Ambientais), Universidade do Estado 

de Mato Grosso, Cáceres, 2010.

BARROS, R. T. V., MÖLLER, L. M. Limpeza Pública. In: BARROS, R. T. 

V, et al. Manual de saneamento e proteção ambiental para os 

municípios. v.2. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 

1995. cap. 7, p. 181-208. 

BIDONE, F. R. A; POVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sóli-

dos. São Carlos: EESC/USP, 1999. 120 p. 

BRASIL. Lei nº 12305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Políti-

ca	Nacional	de	Resíduos	Sólidos;	altera	a	Lei	no 9.605,	de	12	de	

fevereiro de 1998; e dá outras providências. Ministério do Meio 

Ambiente. Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http:/www.mma.

gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso em: 10 

set.2013.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Na-

cional. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

MATTEI, G.; ESCOSTEGUY, P. A. V. Composição gravimétrica de 

resíduos sólidos aterrados. Revista de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 247-251, 2007. 

MONTEIRO, J. H. P.; FIGUEREDO, C. E. M.; MAGALHÃES, A. F.; MELO, 

M. A. F.; BRITO, J. C. X.; ALMEIDA, T. P. F.; MANSUR, G. L. Manual 

de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: 

IBAM, 2001. 200p.

PEREIRA NETO, J. T.; Lelis, M. P. N. Variação da Composição Gravi-

métrica e Potencial de Reintegração Ambiental dos Resíduos 

Sólidos Urbanos por região Fisiográfica do Estado de Minas 

Gerais. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambi-

ental; 20, 1999, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: ABES, 1999. 

p.1709-1716. 

PEREIRA NETO, J. T.; Gerenciamento do lixo urbano: aspectos 

técnicos e operacionais. Viçosa: UFV, 2007. 129 p.

RIBEIRO. L. M. M., Avaliação quantitativa da segregação de resídu-

os sólidos recicláveis no município de Canoas – RS. In: Congresso 

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental; 24, 2007, Belo 

Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABES, 2007. p.11-17.

SISINNO, C. L. S. Avaliação da contaminação e poluição ambiental 

na área de influência do aterro controlado do Morro do Céu, Ni-

terói, Brasil. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.12, n.4, 

p. 515-523,1996.

Revista DAE52

artigos técnicos

maio  agosto 2016



Resumo
A lavagem de veículos gera efluentes que conferem alto potencial poluidor aos cursos hídricos. As potencialidades 

dos processos de ozonização convencional e catalítica na presença de carvão ativado foram avaliadas no tratamento 

desse efluente, com taxa de aplicação superficial de 0,6.10-3 m3/s.m2. Em pH ácido, in natura e básico para o efluente, 

foram avaliados os parâmetros: cor verdadeira, turbidez e DQO. A fim de avaliar o real potencial oxidativo da matéria 

orgânica pelo processo de ozonização, os estudos de arraste de gases voláteis por meio do borbulhamento de ar com-

primido geraram proporções mínimas de arraste. O processo de ozonização convencional apresentou-se eficiente 

na descoloração do efluente, porém com baixa redução de matéria orgânica. Na ozonização catalítica, as eficiências 

na redução aumentaram para todos os parâmetros analisados, sugerindo ao carvão ativado elevada capacidade de 

catalisação na decomposição do ozônio molecular em radical hidroxila e na atuação como adsorvente, não sendo 

possível, com base nos experimentos realizados, distinguir o mecanismo preponderante.

Palavras-chave: Ozonização convencional. Ozonização catalítica. Efluente da atividade automotiva.

Abstract
Car washing generates effluents that gives high potential polluter to watercourses. The potentiality of the pro-

cess of conventional ozonation and of catalytic with activated carbon ozonation for residual water treatment 

of vehicle washing was evaluated with surface application rate of 0.6x10-3 m3/s.m2. For acid pH, in nature pH e 

basic pH on the effluent, the true color, turbidity and COD parameters were evaluated. In order to evaluate the 

actual oxidation potential of organic matter that occurred through the process of ozonation, stripping studies 

of volatile gases through bubbling compressed air have generated minimum proportions of stripping. Conven-

tional ozonation process was effective on effluent discoloration, however with low reduction of organic matter. 

The catalytic ozonation increased the removing efficiencies for all analyzed parameters, suggesting that the 

activated carbon was able to catalyze the decomposition of molecular ozone in hydroxyl radical and acting as an 

adsorbent. It is not possible, based on these experiments, to distinguish the preponderant mechanism.

Keywords: Conventional ozonation. Catalytic ozonation. Automotive Activities Wastewater.

Tratamento de efluente da atividade 
automotiva por ozonização convencional e 
catalítica
Treatment of effluents produced by automotive activities  
through conventional and catalytic ozonation.
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INTROduçãO
Nos últimos anos, verificou-se no Brasil um cres-

cimento acentuado do número de veículos em cir-

culação em função de incentivos fiscais às indús-

trias automobilísticas (SILVA, 2012), fazendo com 

que os impactos ambientais negativos provenien-

tes dos processos de manutenção e lavagem au-

mentassem consideravelmente.

A lavagem de veículos é uma atividade realiza-

da, principalmente, em empresas de transporte 

de passageiros e cargas, lava rápidos comerciais, 

postos de combustíveis e empresas de logística. 

Nela, utiliza-se elevado volume de água, cujos 

efluentes gerados apresentam alto potencial po-

luidor devido à presença dos surfactantes, óleos 

e graxas, metais pesados, materiais orgânicos e 

sólidos totais suspensos (CARISSIMI, 2007; RUBIO; 

ZANETI, 2009; ROSA et al., 2011).

Segundo a NBR 14605 (ABNT, 2010), efluentes 

oleosos são os resíduos oriundos das operações 

comumente realizadas em postos, como abas-

tecimento de veículos, descarga de combustí-

veis, lavagem de veículos, troca de óleo e servi-

ços gerais que contribuem com resíduos oleosos, 

enquadrando-se, portanto, no tipo de efluente 

aqui estudado. São efluentes caracterizados pela 

presença de hidrocarbonetos derivados do pe-

tróleo, que, quando lançados no corpo receptor 

sem tratamento prévio, são responsáveis pela 

sua contaminação com benzeno, tolueno, xileno 

e etilbenzeno. Tais elementos são considerados 

cancerígenos e/ou tóxicos, capazes de causar di-

minuição da concentração de oxigênio dissolvido, 

podendo resultar na mortandade da biota aquáti-

ca e/ou terrestre.

A única exigência legal dos órgãos ambientais 

quanto ao tratamento desse tipo de efluente são 

as caixas separadoras de água e óleo, nas quais os 

valores mínimos dos parâmetros de qualidade da 

água para lançamento em rede coletora não são 

atendidos. É frequente o uso conjunto de flocu-

lação, flotação e filtração em escala-piloto e real 

para o tratamento de efluente da atividade auto-

motiva (HAMADA; MIYAZAKI, 2004; MAGALHÃES, 

2005; CARISSIMI, 2007; RUBIO; ZANETI, 2009; ET-

CHEPARE, 2012). 

O processo oxidativo via ozônio tem sido ampla-

mente utilizado no tratamento de efluentes do-

mésticos (SILVA, 2008; SOARES, 2007; SALLA, 

2006, entre outros) e industriais (KERN, 2012; 

KRAUSE, 2009; SOUZA, 2009; ASSALIN et al., 2006; 

SILVA, 2006). Contudo, não há na literatura estu-

dos da utilização de ozônio no pós-tratamento de 

efluente advindo da atividade automotiva. É nessa 

vertente que o presente artigo é direcionado.

ObjETIvOS
A falta de estudos relacionados ao tratamento do 

efluente da atividade automotiva por ozonização 

convencional e catalítica motivou o presente es-

tudo. Nesse contexto, foi avaliada a capacidade 

oxidativa da ozonização convencional e catalítica 

na presença de Carvão Ativado (CA) como catali-

sador para diferentes valores de pH, utilizando cor 

verdadeira, turbidez e Demanda Química de Oxi-

gênio (DQO) como parâmetros de análise.

Também, sabendo que a redução da matéria or-

gânica ocasionada pelo borbulhamento de um 

gás oxidante advém da capacidade oxidativa des-

se gás e do arraste de gases voláteis, foi avaliada 

previamente a parcela de remoção de matéria or-

gânica volátil por meio do borbulhamento de ar 

comprimido como gás inerte.  

METOdOlOGIA
Nesta seção, são feitas descrições do efluente da 

atividade automotiva, do aparato experimental, 

das configurações e dos parâmetros analisados.

Efluente da atividade automotiva

O efluente foi coletado em uma empresa do setor 

de transporte rodoviário de passageiros, na cida-

de de Uberlândia (MG), mesorregião do Triângulo 
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Mineiro, proveniente do setor de lavagem de veí-

culos, abastecimento, troca de óleo e borracharia. 

O processo de lavagem na empresa é mecanizado 

do tipo rollover, com produtos de base ácida e de-

tergente alcalino desengraxante.

O tratamento dos efluentes líquidos oleosos gerados 

na lavagem é constituído apenas por gradeamento 

(retenção de sólidos grosseiros), caixa de areia (de-

posição de sólidos suspensos) e separador água/

óleo (retenção de óleos livres). Após o tratamento, o 

efluente é lançado na rede pública coletora.

As amostras foram coletadas no último compar-

timento do sistema de tratamento de efluente da 

empresa e acondicionadas em recipientes de po-

lietileno de alta densidade (PEAD), com capacida-

de individual de 25 L, tendo o número de recipien-

tes variado entre dez e 20 em cada coleta.

As coletas se iniciaram no mês de março de 2013 e 

a última coleta ocorreu no mês de março de 2014. 

No total, foram realizadas 14 coletas, sendo uma 

por mês, com exceção de duas coletas realizadas 

no mês de abril de 2013.

Aparato experimental

A coluna foi construída com uma tubulação de 

acrílico de 172 mm de diâmetro interno, 5 mm de 

espessura de parede e 2 m de altura (Figura 1). A 

tubulação em acrílico facilitou a visualização das 

bolhas ascensionais e o adequado funcionamento 

do difusor microporoso. A base da coluna foi for-

mada por uma placa circular de acrílico, com diâ-

metro de 190 mm e espessura de 10 mm, fixada 

a um anel de acrílico com o mesmo diâmetro ex-

terno e espessura e vedada por meio de parafusos 

igualmente distanciados ao longo do perímetro 

do anel. As instalações hidráulicas ilustradas na 

Figura 1 possibilitaram o enchimento da colu-

na, a recirculação do líquido contido na coluna e  

seu esvaziamento. 

Figura 1 – Aparato experimental do estudo de arraste de gases (a) e de ozonização (b).
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Foi utilizado um difusor com material microporoso 

em formato de disco, com diâmetro de 150 mm, 

capaz de gerar bolhas finas de 1 a 3 mm, cujos 

diâmetros reduzidos são fundamentais na otimi-

zação do processo de transferência de massa gás

-líquido. O conjunto motor-bomba de 1/3 cv foi 

utilizado para promover a entrada do efluente na 

coluna e a recirculação de água na limpeza da sua 

parede interna.

A ventoinha instalada no topo da coluna permitiu 

a quebra das espumas formadas no processo de 

borbulhamento, em que os gases presentes no in-

terior das bolhas foram liberados e o efluente car-

regado pela espuma retornou à coluna, evitando 

seu transbordamento.

A coleta das amostras borbulhadas foi feita por 

meio de uma estrutura de acrílico, dotada de re-

gistro e instalada na parede lateral da coluna a 

uma distância de 250 mm da base (Figura 1). 

Nos estudos de arraste de gases, um rotâme-

tro graduado de 200 até 2.000 L/h possibilitou o 

ajuste fino da vazão do gás afluente de ar compri-

mido à coluna e um redutor de pressão propiciou 

o controle adequado da pressão do gás, evitando 

danos ao difusor (conforme Figura 1a). Nos estu-

dos de ozonização, foi utilizado um equipamento 

gerador de ozônio a partir de oxigênio puro (con-

forme Figura 1b), mantendo-se a produção de 

ozônio de 1,8 gO3
/h, fixando-se a vazão de ozônio 

injetada em 60 L/h e a concentração de ozônio em 

30 mgO
3
/L.

Utilizou-se o equipamento gerador de ozônio da 

empresa Ozone & Life, modelo O&L 3.0 RM, com 

capacidade máxima de produção de ozônio de 1,8 

gO3
/h, concentração regulável manualmente e 

regulador de fluxo de oxigênio adaptável no cilin-

dro de oxigênio com dez fluxos (0 até 1 L/min). A 

geração de ozônio advém de uma descarga elétri-

ca (efeito corona) em oxigênio puro transportado 

em tubo dielétrico, sendo a molécula de oxigênio 

transformada em molécula de ozônio a partir da 

adição de um átomo de oxigênio. 

Configurações dos ensaios

Os trabalhos experimentais foram realizados em 

três etapas, com matriz do efluente distinta em 

cada etapa. Na primeira etapa, foi estudado o ar-

raste de matéria orgânica volátil por meio do bor-

bulhamento de ar comprimido; na segunda, a ca-

pacidade oxidativa da ozonização convencional; e, 

na terceira, a capacidade oxidativa da ozonização 

catalítica na presença de CA como catalisador de 

reação. O estudo prévio do arraste de gases na 

primeira etapa, ou seja, o arraste de matéria orgâ-

nica volátil por meio do borbulhamento de um gás 

inerte, no caso, o ar comprimido, foi necessário 

para quantificar a proporção de redução da ma-

téria orgânica volátil via arraste nos experimentos 

de ozonização realizados na segunda e terceira 

etapas. Isso permitiu avaliar a capacidade oxida-

tiva do ozônio em sua fase molecular e radicalar.      

Independentemente da etapa estudada, a se-

quência metodológica foi mantida. O efluente foi 

lançado em um reservatório de 250 L de capaci-

dade e, posteriormente, bombeado até a coluna 

de acrílico para o início de cada experimento (ver 

Figura 1). No presente estudo, trabalhou-se com 

escoamento descontínuo (batelada). A fim de re-

ter sujidade e pequena parcela de lodo carreado 

durante a coleta, o efluente foi coado em tecido 

de malha grossa, tendo uma grade com tela servi-

do de apoio. Esse processo foi realizado para reter 

impurezas grosseiras e, consequentemente, evitar 

danos ao difusor.

A Tabela 1 traz as configurações experimentais 

para as três etapas estudadas. 
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Tabela 1 – Configurações experimentais.

Variável Arraste de gases voláteis Ozonização convencional Ozonização catalítica

Nível líquido (m) 0,5/1,0/1,5 0,5 0,5

Vazão de gás (L/h) 500/1000/1500/2000 60 60

Dose de ozônio
 
(mg/L) --- 30 30

CA (g/L) --- --- 0,0*/1,0/2,0

Tempo de contato (min) 0/5/20 0/5/20/40/60/90 0/5/20/40/60/90

pH In natura 3,0/In natura/10,0 3,0/In natura

Nº de análises Quadruplicata Triplicata Duplicata

Nota: * Sem CA, com pH in natura. Possibilitou comparar a ozonização convencional com a catalítica.

Na primeira etapa, foram utilizados três níveis lí-

quidos (0,5, 1,0 e 1,5 m) e, para cada um, avalia-

ram-se quatro vazões (500, 1.000, 1.500 e 2.000 

L/h). Em cada experimento, em que se fixaram o 

nível líquido e a vazão de gás, o pH do efluente 

foi mantido inalterado (in natura) e as amostras 

foram coletadas no tempo zero, 5 e 20 min após 

o início do borbulhamento. O tempo máximo de 

contato de 20 min adotado na primeira etapa foi 

definido após testes preliminares, que compro-

varam ausência na redução da DQO para tempos 

maiores. As análises laboratoriais na primeira eta-

pa foram realizadas em quadruplicata.

Em função da limitada pressão de ozônio na saída 

do equipamento gerador, para evitar a entrada de 

efluente líquido na tubulação de gás (o que tam-

bém evidencia falhas no mecanismo de retenção 

líquida do difusor utilizado), foi fixado o nível lí-

quido em 0,5 m nos estudos da segunda e tercei-

ra etapas. Ainda na segunda e terceira etapas, foi 

utilizada a máxima capacidade de produção de 

ozônio permitida pelo equipamento, igual a 1,8 

gO3
/h, fixando-se a vazão de ozônio injetada em 

60 L/h e a concentração de ozônio em 30 mgO
3
/L. 

Nos estudos da segunda etapa, foram avaliadas 

as influências do pH do efluente in natura, ácido e 

básico, enquanto, na terceira, a escolha do pH áci-

do e in natura teve relação direta com os resulta-

dos obtidos na ozonização convencional. O ajuste 

do pH ocorreu pela adição de ácido sulfúrico 98% 

na acidificação e hidróxido de sódio 50% na alca-

linização. Na segunda e terceira etapas, as amos-

tras foram coletadas no tempo zero, 5, 20, 40, 60 

e 90 min após o início do borbulhamento, com as 

análises laboratoriais realizadas em triplicata. Na 

terceira etapa, foram estudadas as influências das 

dosagens de 1,0 e 2,0 g de CA pulverizado para 

cada litro de efluente. As dosagens de CA reque-

ridas em cada experimento foram feitas previa-

mente no reservatório de 250 L (ver Figura 1), por 

meio de mistura com o efluente e bombeamento 

posterior até a coluna de ozonização.

Nas três etapas, para cada tempo de contato, fo-

ram coletados 250 mL de amostra para as análises 

dos parâmetros DQO, turbidez e cor verdadeira.

Foram seguidas as recomendações estabelecidas 

pela American Public Health Association (APHA, 

2012) – Standard methods for the examination of wa-

ter and wastewater – para as análises dos parâmetros.  

RESulTAdOS E dISCuSSõES
Arraste de gases voláteis

O arraste por injeção de gás (gas stripping) é uma 

tecnologia de remoção por borbulhamento de 

um gás inerte (neste artigo, foi utilizado ar com-

primido), que permite a transferência de conta-

minantes orgânicos voláteis da fase líquida para 

a fase gasosa, sendo eliminados do meio líquido 

pela quebra das bolhas na superfície da coluna 

líquida. O arraste é fundamentado nos conceitos 

inerentes à transferência de massa líquido-gás, 

permitindo que compostos indesejáveis contidos 

nos efluentes, como amônia, ácido sulfídrico e 
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compostos orgânicos voláteis, sejam removidos 

(DONAIRE, 2007; FERRAZ, 2010). 

O ar comprimido apresenta baixíssima capaci-

dade oxidativa, podendo ocasionar a redução da 

matéria orgânica apenas pelo processo de arraste. 

O efluente de atividade automotiva apresentou 

DQO bruta de 213 ± 20 mgO2
/L para as configura-

ções experimentais escolhidas. O arraste de ma-

téria orgânica volátil por meio do borbulhamento 

de ar comprimido ocorreu em baixas proporções, 

variando entre 3% e 5% após 20 min de tempo de 

contato entre as bolhas ascensionais e o efluente, 

não sendo detectado um comportamento prefe-

rencial do nível líquido e da vazão no arraste de 

gases. Acredita-se que a redução de DQO obtida 

está relacionada ao arraste do gás amônia pre-

sente no efluente.

Ozonização convencional 

O efluente bruto apresentou as seguintes carac-

terísticas no estudo da ozonização convencional: 

198 ± 46 mg PtCo/L para a cor verdadeira, 171 ± 

44 UNT para a turbidez e  367 ± 60 mgO2
/L para 

a DQO.

Os resultados da ozonização convencional foram 

analisados a partir da média de eficiência na re-

dução dos experimentos em triplicata. A Figura 2 

ilustra a variação do valor e da eficiência na redu-

ção da cor verdadeira, turbidez e DQO ao longo do 

tempo de contato entre as bolhas ascensionais de 

ozônio e o efluente na ozonização convencional. 

Para todos os ensaios, existiu uma relação direta 

entre o tempo de contato e a eficiência na redu-

ção dos parâmetros.
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Figura 2 – Variação do valor e da eficiência na redução (em %) dos parâmetros cor verdadeira, turbidez e DQO na 
ozonização convencional para: (a) pH ácido, (b) pH in natura e (c) pH básico.
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Apesar da elevada capacidade oxidativa do ozônio, 

as configurações experimentais estudadas não le-

varam a uma considerável eficiência na redução de 

DQO após 90 min de tempo de contato, igual a 22,7% 

para pH ácido, 6,3% para pH in natura e 3,7% para pH 

básico (Figura 2). Essas baixas eficiências na redução 

de DQO estão relacionadas à limitada capacidade de 

produção de ozônio para o equipamento utilizado 

(1,8 gO3
/h) e à possibilidade de geração de subpro-

duto da ozonização, de cadeia orgânica menos com-

plexa, mas ainda com lenta oxidação.

Segundo Gottschalk et al. (2009) e McMurry 

(2011), a ozonização apresenta maior eficiência 

na oxidação de compostos nucleofílicos insatu-

rados com alta densidade eletrônica, com desta-

que aos alquenos, alquinos e anéis aromáticos. 

No decorrer da interação desses compostos com o 

ozônio, ocorrem a transferência eletrônica e a for-

mação de subprodutos da oxidação incompleta, 

os quais geralmente possuem uma disponibilida-

de de elétrons menor e são mais recalcitrantes ao 

ataque do ozônio. 

Observou-se que, para as amostras com pH ácido, 

houve maior redução da cor verdadeira em com-

paração ao pH in natura e ao pH básico. De acordo 

com a Figura 2, após 90 min de tempo de contato 

entre o ozônio e o efluente de atividade automoti-

va, as reduções de cor verdadeira foram de 67,2%, 

53,0% e 37,1%, respectivamente, para pH ácido, 

in natura e básico. A descoloração foi causada pela 

clivagem oxidativa dos grupos cromóforos, por 

via direta ou indireta. A clivagem dessas ligações 

duplas conjugadas e de outros grupos funcionais 

faz com que as moléculas percam a habilidade de 

absorver luz na região visível do espectro eletro-

magnético. Conforme Cheng et al. (2011), a ca-

racterística estrutural dos compostos orgânicos 

causadores de cor advém dos cromóforos, como 

C=C, C=O, C=N e N=N. Como o ozônio é um forte 

oxidante, reduz a cor verdadeira do efluente pela 

destruição de ligações insaturadas.

A eficiência do ozônio na redução da cor tem sido 

comprovada em diversos trabalhos, mesmo quan-

do os corantes estão presentes em matrizes com-

plexas, como, por exemplo, efluentes industriais 

têxteis. Shu et al. (1994) e Lin e Liu (1994) obser-

varam uma excelente descoloração de efluentes 

têxteis em tempos reduzidos de ozonização. Por 

outro lado, a eficiência do ozônio não foi tão ele-

vada com relação à diminuição da concentração 

do carbono orgânico total do efluente. 

A ozonização do efluente em meio ácido (reação 

direta) removeu mais eficientemente a cor verda-

deira e DQO do que em meio básico (reação indi-

reta). De forma geral, houve elevada redução de 

cor verdadeira e limitada redução de DQO.

O efluente bruto estudado contém materiais co-

loidais e suspensos, responsáveis, respectivamen-

te, pela presença da cor verdadeira e turbidez. 

Com relação ao parâmetro turbidez, foram obser-

vadas as reduções de 12,4%, 24,8% e 21,0%, res-

pectivamente, para pH ácido, in natura e básico. 

Uma simples comparação na redução da turbidez 

para o nível líquido de 0,5 m, entre os experimentos 

de arraste de gases por meio do borbulhamento de 

ar comprimido e a ozonização convencional, mos-

tra que as eficiências foram similares, apesar de 

a vazão de injeção do ozônio (60 L/h) ter sido 8,3 

vezes inferior à vazão de injeção nos experimentos 

de arraste de gás (500 L/h). O fato de as eficiências 

serem similares revela que as espumas formadas 

pelo borbulhamento do ar comprimido e do ozônio, 

nas quais os materiais coloidais e suspensos estão 

adsorvidos, retornam à massa líquida. Salienta-se 

que a colocação de um reservatório auxiliar coletor 

de espumas impediria esse retorno.  

Ozonização catalítica

O efluente bruto utilizado no estudo da ozoniza-

ção catalítica apresentou melhor qualidade quan-

do comparado com o efluente da ozonização con-

vencional, com as seguintes características: 49 ± 
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23 mg PtCo/L para a cor verdadeira, 25 ± 22 UNT 

para a turbidez e 100 ± 51 mgO
2
/L para a DQO. 

Nesta fase do estudo, em função da acentuada 

variação na qualidade do efluente, foram realiza-

dos também ensaios sem a adição de CA, o que 

possibilitou a comparação entre a ozonização ca-

talítica e a convencional.  

Os resultados da ozonização catalítica foram 

analisados a partir da média de eficiência na re-

dução para os experimentos em duplicata, uti-

lizando a mesma matriz de efluente. A Figura 3 

ilustra a variação do valor e da eficiência na redu-

ção da cor verdadeira, turbidez e DQO ao longo 

do tempo de contato entre as bolhas ascensio-

nais de ozônio e o efluente na ozonização cata-

lítica e convencional. De forma geral, de acordo 

com a figura, a ozonização catalítica apresentou 

maior eficiência na redução da cor verdadeira, 

turbidez e DQO em comparação com a ozoniza-

ção convencional. Para todos os ensaios, existiu 

uma relação direta entre o tempo de contato e a 

eficiência na redução dos parâmetros.

Focando, agora, apenas na ozonização catalítica, foi 

observado que o ensaio em pH ácido com adição de 

2 g/L de CA alcançou maiores eficiências na redu-

ção para os parâmetros cor verdadeira e turbidez, de 

100% e 92,3%, respectivamente (Figura 3e). 

A maior eficiência na redução da DQO foi obser-

vada no ensaio em pH ácido com adição de 1 g/L 

de CA, igual a 60,7% após 90 min de contato (Fi-

gura 3c). No ensaio em pH ácido com adição de 

2 g/L de CA, a eficiência na redução foi de 41,2% 

após os mesmos 90 min (Figura 3e). As diferenças 

de eficiência nesses dois ensaios estão relaciona-

das com a concentração de DQO no efluente bru-

to, que foi aproximadamente o dobro no ensaio 

em pH ácido com adição de 1 g/L de CA. A maior 

concentração de DQO no efluente bruto aumenta 

a presença de matéria orgânica de rápida oxida-

ção, o que leva a uma maior eficiência na redução 

desse parâmetro.

Soares (2006) constatou elevada descoloração de 

corante ácido na ozonização catalítica com CA, 

apesar da limitada oxidação dos compostos orgâ-

nicos. Faria et al. (2005), em estudo da ozonização 

de um efluente têxtil, após 60 min de borbulha-

mento, alcançaram 8,9% na redução de COT para 

a ozonização convencional e 20,7% na ozonização 

catalítica com presença de CA. A descoloração do 

efluente após 15 min de ozonização na presença 

de CA foi de aproximadamente 100%.

De acordo com Jans e Hoigne (1998), Beltrán et al. 

(2002) e Soares (2006), o CA atua como adsorven-

te no processo e é capaz de catalisar a decompo-

sição do ozônio molecular em espécies altamente 

reativas na fase aquosa.

A Figura 4 traz a relação entre massa de DQO re-

duzida e massa de ozônio aplicada (mgDQO
reduzida

/

mgO
3 aplicada

) em função do tempo de contato para 

todos os ensaios em triplicata na ozonização con-

vencional e duplicata na ozonização catalítica. No 

cálculo dessa relação, foi considerado que todo o 

ozônio aplicado foi consumido, uma vez que não foi 

medida a concentração de saída desse gás (off gas).

De acordo com Peña et al. (2003) e Salla (2006), 

a oxidação da matéria orgânica por ozonização 

ocorre até o limite da relação entre massa de DQO 

reduzida e massa de ozônio aplicada igual a 2. Fo-

cando no tempo de contato de 5 min, observa-se 

que a relação mgDQOreduzida
/mgO

3aplicada
 superior a 

2, com pico de 4,2 (Figura 4), é representada pela 

oxidação química pela hidroxila e pelo ozônio mo-

lecular e também pelo arraste de gases voláteis 
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Figura 3 – Variação do valor e da eficiência na redução (em %) dos parâmetros cor verdadeira, turbidez e DQO na 
ozonização catalítica para: (a) pH in natura, (b) pH in natura + CA 1 gL, (c) pH ácido + CA 1 g/L, (d) pH in natura + CA 2 

g/L e (e) pH ácido + CA 2 g/L.
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presentes no meio líquido. Ainda na Figura 4, para 

os demais tempos de contato e para todos os en-

saios, a relação foi mantida sempre inferior a 2, 

evidenciando a ocorrência apenas da oxidação 

química da matéria orgânica.

CONCluSõES
No efluente industrial de lavagem automotiva 

estudado, para as configurações experimentais 

escolhidas, infere-se que o arraste de matéria or-

gânica volátil em proporções mínimas por meio 

do borbulhamento de ar comprimido ocorreu pela 

eliminação do gás amônia.

A eficiência do processo de ozonização depen-

de diretamente do pH (que determina o oxidante 

predominante, ozônio ou radical hidroxila), do tipo 

de contaminante e da complexidade da matriz. 

Figura 4 – Relação entre mgDQO
reduzida

/mgO
3aplicada

 em função do tempo de contato na 
ozonização convencional e catalítica.

Entretanto, por si só, a ozonização convencional 

não foi capaz de prover um elevado grau de mi-

neralização do efluente, o que é mostrado pelas 

pequenas taxas na redução de DQO.  

Com a adição de CA no processo de ozonização, 

as eficiências de remoção aumentaram para to-

dos os parâmetros analisados. Atribui-se isso à 

capacidade do CA de catalisar a decomposição 

do ozônio molecular em radical hidroxila e à sua 

atuação como adsorvente no processo, não sendo 

possível, com base nos experimentos realizados, 

distinguir o mecanismo preponderante.
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Resumo
A presente pesquisa objetivou avaliar o desempenho de sistemas anaeróbios quanto à concentração de sulfe-

tos presentes no efluente de reatores UASB. Foram utilizados dois reatores UASB para comparação; em um foi 

inserido oxigênio na manta de lodo (0,6 a 1,2 mgO2
.L-1) e o outro apresentava características de um UASB sem 

modificações. Com os resultados obtidos, identificou-se que a adição de oxigênio na manta de lodo resultou em 

uma diminuição de sulfeto no efluente de 81%, garantindo uma concentração final no efluente de 12,09±3,22 

mgS-SO4
2-.L-1  e  2,54±1,92 mgS-S2-.L-1, inibindo o mau cheiro e diversos problemas relacionados com a formação 

de sulfeto em reatores anaeróbios, além de remover uma parcela considerável do material orgânico em termos de 

DQO, 54% e 52% na primeira fase e 58% e 59% na segunda, para o UASB – O
2
 e UASB – Controle, respectivamente.

Palavras-chave: Sulfato. Sulfeto. UASB.

Abstract
The present research aimed to evaluate the performance of anaerobic systems regarding the concentration of sul-

fides present in the effluent of Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactors –UASB. Two UASB reactors were used to 

be compared, in one of the reactors, oxygen was inserted in the sludge blanket (0,6 to 1,2 mgO2
.L-1) and the other 

presented UASB features with no modification. With the obtained results, it was identified that the addition of oxy-

gen in the sludge blanket resulted in a decrease of 81% of sulfide in the effluent, ensuring a final concentration of 

12,09 ± 3,22 mgS-SO4
2-.L-1 and 2,54 ± 1,92 mgS-S2-.L-1, inhibiting the stench and several problems related to the 

formation of sulfide on anaerobic reactors. Besides that, it has removed a considerable portion of the organic ma-

terial in terms of DQOtotal, 54 and 52% in the first round and 58 and 59% in the second round, to UASB - O2
 and 

UASB-control, respectively.

Keywords: Sulfate. Sulfide. UASB.

Controle e remoção de sulfetos em reatores 
anaeróbios tratando esgoto sanitário 
Control and removal of sulfides in anaerobic reactors  
treating sewage 
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INTROduçãO
O enxofre é um dos constituintes presentes na 

água residuária, sendo um dos mais importantes 

nutrientes para o metabolismo de microrganis-

mos. Encontra-se na natureza em quatro princi-

pais formas: sulfato (SO
4

2-), sulfeto (H
2
S, HS-, S2-), 

enxofre elementar (S0) e compostos orgânicos sul-

fídricos (R-SH). Segundo Zhang (2013), o sulfato é 

encontrado nas águas residuárias descarregadas 

por indústrias, como indústrias farmacêuticas, 

unidades químicas e produção de papel, embora 

também seja encontrado em águas residuárias 

domésticas, com concentração média de 30±20 

mgSO
4

2-.L-1 (METCALF; EDDY, 2003).

Em alguns trabalhos sobre tratamento anaeróbio 

de águas residuárias, em esgotos sanitários do 

Brasil e da Colômbia, são relatados valores entre 14 

e 24 mgS-SO
4

2-.L-1. No entanto, em outras partes 

do mundo, vários reatores Upflow Anaerobic Slud-

ge Blanket (UASB), recentemente construídos, têm 

encontrado problemas graves devido à presença 

de níveis muito altos de sulfato no esgoto, como, 

por exemplo, no Egito, no qual se encontram con-

centrações de 34 a 50 mgS-SO
4

2-.L-1, e na Índia, de 

134 a 200 mgS-SO
4

2-.L-1 (VAN HAANDEL; VAN DER 

LUBBE, 2012).

Os reatores UASB apresentam-se como uma al-

ternativa bastante atrativa para o tratamento de 

esgotos; no entanto, ainda existem algumas li-

mitações, sendo uma delas o gerenciamento de 

emissões gasosas, como o sulfeto de hidrogênio 

(H
2
S) (FORESTI et al., 2006; GARCIA, et al., 2012; 

CHERNICHARO; STUETZ, 2008). Isso ocorre devido 

à redução do sulfato a H
2
S por meio do processo 

dissimilatório de redução de sulfato, através das 

Bactérias Redutoras de Sulfato (BRSa), acarre-

tando vários problemas, tais como: toxicidade; 

odores agressivos; formação de ácido sulfúrico, 

que provoca a corrosão da superfície dos reatores 

quando construídos em concreto armado; feitas 

em concreto ou em aço; efeito tóxico às arqueias 

metanogênicas; diminuição da eficiência na re-

moção da Demanda Química de Oxigênio (DQO); 

e concentração de metano no biogás (BUISMAN 

et al., 1991; LENS et al., 2000; SUBTIL et al., 2012; 

JOSEPH et al., 2012; ZHANG et al., 2013; JIANG et 

al., 2013).

As formas de sulfeto dependem do pH: se for áci-

do, o sulfeto permanecerá na forma volátil, como 

H
2
S; o HS- é a forma predominante em pH neutro; 

S2- é a forma dominante em pH alcalino (KOYDON, 

2004).

Em uma estação de tratamento de água residuária, 

os principais compostos odoríficos são provenien-

tes de uma mistura complexa de moléculas com 

enxofre (H
2
S, mercaptanas e outros compostos re-

duzidos à base de enxofre), nitrogênio (NH
3
 e ami-

nas), fenóis, aldeídos, álcoois e ácidos orgânicos 

(MORALES, 2012). O H
2
S é considerado o principal 

composto responsável pela percepção de odores 

em estações de tratamento de esgotos, principal-

mente pelo fato de o sistema olfativo humano ser 

capaz de detectá-lo em baixas concentrações, cer-

ca de 5 ppb (LUPATINI, 2007; CARVALHO, 2013).

A adição de oxigênio em pequenas concentrações 

(0,1 mgO
2
.L-1) em reatores anaeróbios cria condi-

ções microaeróbias, com comunidades de micror-

ganismos capazes de oxidar parcialmente o sulfe-

to a S0 (JENICEK et al., 2010; RAMOS, 2014; 2013; 

DÍAZ et al., 2011). Essa alternativa para recuperar 

o S0, além de solucionar o problema de odores, 

agrega valor, uma vez que o enxofre elementar 

pode ser utilizado na indústria de ácido sulfúrico 

ou de sulfato de amônio para uso na agricultura 

(JANSSEN  et al.,1999; SARTI et al., 2009).

Aliando-se, portanto, a diversos problemas rela-

cionados com a formação de sulfetos em reatores 

anaeróbios, a presente pesquisa objetiva avaliar o 

desempenho de reatores UASB no tratamento de 

águas residuárias de origem doméstica, quanto à 

manutenção das formas oxidadas de enxofre (S0 e 

SO
4

2-) presentes no efluente, utilizando baixa ae-

ração na manta de lodo.
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MATERIAl E MéTOdOS
Sistema experimental

A investigação experimental consistiu na instala-

ção e operação de dois reatores UASB, em escala 

experimental, com características distintas entre si.

A pesquisa teve duração de seis meses, com-

preendendo duas etapas experimentais.  Durante 

essas etapas, os reatores foram operados, simul-

taneamente, sob condições ambientais idênticas, 

com uma variação de temperatura entre 22,4 e 

30°C. No primeiro reator, UASB – O2
 (Figura 1a), foi 

implementado um sistema com aeração (1,72 m3 

de ar por m3 de esgoto tratado), injetada por pul-

sos de ar na manta de lodo, com duração de um 

minuto a cada duas horas, com o intuito de oxidar 

as formas de sulfeto a S0 e, consequentemente, de 

minimizar o odor desagradável (Etapa I). O segun-

do reator operado, UASB – Controle (Figura 1b), 

apresentava características de um reator UASB 

sob condições convencionais (Etapas I e II). Os 

reatores UASB estão apresentados na Figura 1c. 

Na Etapa II, a concentração de oxigênio no reator 

UASB – O2
 foi injetada em pulsos de ar com dura-

ção de dois minutos a cada meia hora (2,4 m3 de ar 

por m3 de esgoto tratado), com uma concentração 

na manta de lodo variando de 0,2 a 0,8 mgO
2
.L-1.

O esgoto sanitário utilizado proveio do intercep-

tor leste da Companhia de Água e Esgotos da Pa-

raíba (Cagepa), o qual foi transportado por cana-

lizações para uma caixa de areia e, em seguida, 

conduzido a um tanque de equalização com capa-

cidade volumétrica de 200 L. Ao esgoto bruto, foi 

incrementada uma dosagem de 17 mgS-SO
4

2-.L-1, 

utilizando o sulfato de sódio (Na
2
SO

4
) como fonte 

de enxofre. Isso foi necessário, pois um dos obje-

tivos mais relevantes da pesquisa era observar a 

eficiência na minimização de odores oriundos da 

redução do sulfato, sendo a estratégia escolhi-

da uma oxidação por meio de adição de oxigênio 

dissolvido ao meio líquido. O esgoto sanitário uti-

lizado apresentava déficit do nutriente, mas, em 

geral, continha os outros constituintes típicos de 

um esgoto sanitário, como, por exemplo, boa dis-

ponibilidade de matéria orgânica. 

As concentrações do lodo inoculado aos reatores, 

em termos de Sólidos Totais (STs) e Sólidos Volá-

teis Totais (SVTs) foram, respectivamente, de 48 

gST.L-1 e 28 gSVT.L-1. As características e aspectos 

Figura 1 – Esquema e foto do UASB – O
2
 e UASB – Controle.

A B C
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operacionais dos dois reatores UASB estão apre-

sentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Parâmetros de dimensionamento dos dois 
reatores.

Parâmetro Medida dos reatores UASB

Volume útil (L) 4

Altura total (m) 0,64

Altura útil (m) 0,54

Diâmetro (mm) 100

Material construtivo PVC

Tempo de detenção hidráulica (h) 8

Vazão efluente (L/d) 12

Análises realizadas nos afluentes e efluentes 
dos reatores

Foram realizadas, semanalmente, análises nos 

afluentes e efluentes dos parâmetros físicos e 

químicos listados no Quadro 2.

Quadro 2 – Parâmetros analisados no 
acompanhamento do desempenho dos reatores.

Variável Método analítico Referência

DQO Titulométrico 
refluxação fechada

Seção 5220 C. / APHA et al. 
(2012)

Sulfato Método 
turbidimétrico

Seção 4500 E. / APHA et al. 
(2012)

Sulfeto Método iodométrico Seção 4500 B / APHA et al. 
(2012)

pH Potenciométrico Seção 4500 / APHA et al. 
(2012)

Alcalinidade Kapp Seção BUCHAUER (1998)

Monitoramento do oxigênio no reator uASb – O2

A vazão de ar injetado diariamente no reator UASB 

– O
2
 foi quantificada por meio de um medidor de 

gás, marca LAO, aferido por um fluxômetro marca 

Oxigiel, com escala de 0 a 15 L/min.

A concentração de oxigênio dissolvido dentro do 

sistema, na manta de lodo, foi medida diariamen-

te com um oxímetro (OAKLON – DO 6 – Economy 

Hand-held Dissolved Oxygen Meter), semanalmente, 

pelo respirômetro Beluga modelo S32c, desenvol-

vido pelo Departamento de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Atividade Metanogênica Específica (AME)

O teste de AME foi realizado no fim da fase experi-

mental, com o intuito de verificar o comportamento 

da biomassa após a exposição ao oxigênio (UASB – 

O2
), durante todo o período de operação, fazendo 

comparação com o lodo que não sofreu oxigena-

ção (UASB – Controle).

Diante das diversas metodologias propostas para 

a realização dos testes de AME, adotou-se a me-

todologia sugerida por Aquino et al. (2007). As-

sim, para a realização do teste, foi retirado todo 

o lodo do reator e homogeneizado, para que, pos-

teriormente, fosse retirada uma alíquota de lodo 

para a investigação da AME. Esse procedimento 

foi realizado para os dois reatores, em duplicata, 

para uma maior segurança dos resultados. Foram 

utilizados frascos de borossilicato de 500 mL, fe-

chados por septos de borracha e lacres de alumí-

nio, os quais foram previamente calibrados antes 

de sua utilização. A concentração de biomassa em 

cada frasco era em torno de 2,5 gSSV.L-1.

O substrato utilizado foi o acetato de sódio, por 

ser fonte de matéria orgânica (DQO solúvel) e por 

permitir avaliar o consórcio microbiano existen-

te. Para que a comunidade microbiana tivesse um 

bom desenvolvimento, foi acrescida aos frascos 

uma solução contendo macro (N-NH4
+, P-PO

4
2-, 

Mg, Ca) e micronutrientes (Fe, Ni, Zn, Co etc.), bem 

como alcalinidade (NaHCO
3
) e um agente redutor 

(Na
2
S.7H

2
) (AQUINO et al, 2007).

Antes de as amostras serem incubadas, foi me-

dido o pH e constatou-se que ele permaneceu 

em uma faixa de 7,3 a 7,6. Foi realizado o acon-

dicionamento térmico dos frascos em isopor de-

vidamente lacrado, sob condições controladas de 

temperatura (37 °C).
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RESulTAdOS E dISCuSSõES
Remoção das formas de enxofre

A concentração de S-SO
4

2-.L-1 e S-S-2.L-1 foi moni-

torada tanto no esgoto bruto quanto nos efluen-

tes dos reatores UASB e os resultados obtidos 

podem ser observados nas Figuras 2 e 3, respec-

tivamente. Para esse tipo de apresentação gráfi-

ca, é correto afirmar que, quanto maior o boxplot, 

maior a heterogeneidade da amostra, portanto 

maior o desvio padrão. Para melhor visualização 

dos resultados, os afluentes e efluentes foram 

legendados da seguinte forma: EB = afluente do 

esgoto bruto armazenado no tanque de equaliza-

ção; UASB-O
2
 = efluente do UASB com baixa aera-

ção; UASB = efluente do UASB – Controle.

Conforme as Figuras 2 e 3, observa-se que, na 

Etapa I, o reator UASB – O
2
 (com adição de ar du-

rante um minuto a cada duas horas) manteve o 

efluente final com concentração média de enxofre 

na forma mais oxidada de 10,84±2,23 mgS-SO
4

2-

.L e menor concentração na forma reduzida de 

1,95±1,92 mgS-S2-.L-1, reduzindo, assim, a forma-

ção de sulfeto e, consequentemente, minimizando 

o mau cheiro e diversos problemas relacionados 

com a formação de sulfeto em reatores anaeró-

bios. Analisando os resultados do reator UASB 

– Controle, identifica-se que produziu efluentes 

com concentrações médias de 4,60±2,87 mgS-S-
2-.L-1 e 6,27±3,47 mgS-SO42-.L-1, caracterizando 

elevação de 58% a mais na forma de sulfetos.

Figura 2 – Monitoramento de S-SO
4

2- nas Etapas I e II.
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Figura 3 – Monitoramento do S-S2- nas Etapas I e II.

Já na Etapa II, a concentração de ar foi injetada 

durante dois minutos a cada meia hora. Ao ana-

lisar os resultados dessa etapa, nas Figuras 2 e 3, 

observa-se que a concentração média de sulfato 

e sulfeto para o reator UASB – O
2
 foi, respectiva-

mente, de 12,09±3,22 mgS- SO
4

2-.L-1 e 2,54±1,92 

mgS-S2-.L-1 e para o reator UASB – Controle, de 

1,57±0,68 mgS-SO
4

2-.L-1 e 13,20±8,65 mgS-S2-.L-1, 

sendo possível afirmar que de fato a sulfetogêne-

se ocorreu de forma efetiva no reator de controle. 

Isso porque, em condições anaeróbias, as BRSs 

reduzem compostos orgânicos simples como sul-

fato e geram sulfeto e alcalinidade (JONG;  PAR-

RY, 2003). No reator com adição de ar, o sulfeto 

produzido foi oxidado a sulfato, inibindo, assim, o 

mau odor característico.

Entende-se que, mesmo com uma eficiência de re-

moção de odores de 81% na forma de sulfetos, o 

sistema produziu sulfato; portanto, precisa-se apri-

morar uma metodologia para injetar menor con-

centração de oxigênio, a fim de garantir a oxidação 

parcial de sulfetos.

Para melhor visualização dos resultados, realizou-

se um balanço de massa (Tabela 1) em termos das 

concentrações médias de enxofre, com estados 

de oxidação +6 e –2, afluentes e efluentes aos 

reatores UASB. As concentrações das espécies 

sulfato e sulfeto dissolvido foram determinadas 

a partir das contribuições de cada composto pre-

sente na fase líquida.

Na Etapa I, 67% das formas de enxofre foram recu-

peradas no UASB – O2 
e 57%, no UASB – Controle. 

Na Etapa II, a recuperação do enxofre foi de 69% 

no UASB – O
2
 e de 70% no UASB – Controle; con-

sequentemente, a perda foi de 31% e 30% para os 

reatores, respectivamente. Speece (1996) cita que 

é muito difícil “fechar” o balanço de massa para 

o enxofre no processo anaeróbio, principalmente 

devido ao problema de dispersão de sulfeto, que 

pode ser causado pela síntese microbiana de en-

xofre e precipitação interna do sulfeto produzido.
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Figura 4 – Monitoramento do pH nas Etapas I e II.

Tabela 1 – Balanço de massa do enxofre.

Sulfeto
(mgS-S2-.L-1)

Sulfato
(mgS-SO4

2-.L-1)
Enxofre

(mgS-S.L-1)

Etapa I

Esgoto 
bruto 3,61 15,56 19,17

Efluente do 
UASB – O2

1,95 10,84 12,79

Efluente 
do UASB – 
Controle

4,60 6,27 10,87

Etapa II

Esgoto 
bruto 4,30 16,85 21,15

Efluente do 
UASB – O2

2,54 12,09 14,63

Efluente 
do UASB – 
Controle

13,20 1,57 14,77

O pH e a alcalinidade total foram monitorados 

tanto no afluente quanto nos efluentes do reato-

res, nas duas etapas realizadas (Figuras 4 e 5).

O controle do pH é importante quando se objeti-

va a remoção de sulfetos, pois, com o pH em tor-

no de 7,0, cerca de 50% da concentração de íons 

aparece dissociada (HS-) e 50%, na forma não dis-

sociada (H
2
S), caracterizando-se como de baixa e 

alta toxicidade, respectivamente (CHERNICHARO, 

2007; SOUZA, 2010).

A média das análises diárias de pH (Figura 4), tan-

to para o esgoto bruto quanto para os efluentes 

dos reatores nas Etapas I e II, apresentou valores 

próximos a 7,5, com um desvio padrão  menor  

que  0,30,  constituindo,  dessa  forma,  um  valor  

considerável  na  medida de dispersão. Os valores 

desejados de pH nos processos metanogênicos 

são de 7,0 a 7,5, visto que valores abaixo de 6,5 

e acima de 8,5 constituem processos inibitórios 

às arqueias metanogênicas (VAN HAANDEL; MA-

RAIS, 1999).

Os valores de alcalinidade mantiveram-se sempre 

elevados, tanto para o esgoto bruto quanto para os 

efluentes, em todas as etapas, com valores médios 

de 400 mgCaCO
3
.L-1, explicando, dessa forma, a 

mínima variação do pH, pois a alcalinidade ajuda a 

tamponar o meio, evitando variações acentuadas.
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Figura 5 – Monitoramento da alcalinidade total nas Etapas I e II. 

Figura 6 – DQO.

Remoção de material carbonáceo

Os valores de DQO afluente e efluente aos reato-

res UASB estão apresentados na Figura 6. Na Eta-

pa I, a remoção de matéria orgânica obtida foi de 

54% no UASB – O
2
 e 52% no UASB – Controle, em 

termos de DQO. Na Etapa II, a DQO média afluente 

foi de 501±88 mgO
2
.L-1, permitindo uma eficiência 

de 58% no UASB – O
2
 e 59% no UASB – Controle. 

Segundo Metcalf e Eddy (2003), estequiometrica-

mente 1,0 g de DQO é necessário para a redução 

de 1,5 g de sulfato; assim, tanto DQO quanto SO
4

2- 

são removidos no processo.

AME

No fim da fase experimental, foi realizado um teste 

de AME (Figura 7), com o objetivo de verificar o efeito 
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Figura 7 – Produção de metano no teste de AME. 

da exposição do lodo ao oxigênio fornecido no reator 

UASB – O
2
, comparando com o UASB – Controle.

O resultado de AME obtido no lodo exposto à bai-

xa aeração (UASB – O
2
) foi de 0,087 gDQO

CH4
/gS-

SV.d, valor próximo do obtido no UASB – Controle 

(0,088 gDQO
CH4

/gSSV.d), demonstrando, portan-

to, que a biomassa praticamente não foi afetada 

com a introdução intermitente de ar.

O valor de AME encontrado para o lodo do UASB 

– Controle foi inferior quando comparado com 

os testes realizados por Souto et al. (2010), que 

obtiveram 0,11 gDQOCH4
/gSSV.d, e por Chamy e 

Ramos (2011), que obtiveram AME de dois lodos 

distintos, com valores de 0,14 e 0,17 gDQO
CH4

/gS-

SV.d, respectivamente.

Monitoramento do oxigênio

Na Figura 8, estão apresentadas duas situações, 

um respirograma gerado por software, o qual ex-

pressa a concentração de oxigênio ao longo do 

dia, apresentando variação de 0,6 a 1,2 mgO
2
.L-1, 

enquanto, na parte inferior, tem-se a variação de 

temperatura (19 a 21ºC) em um teste realizado.

A medição de oxigênio dissolvido na manta de 

lodo sem a presença de um processo de homoge-

neização retratou uma oscilação na leitura duran-

te os ciclos aplicados, não representando uma re-

petitividade nas medições. É possível verificar que 

existem momentos em que aparecem variações 

entre 0,6 e 0,8 mgO
2
.L-1 e outros com variações de 

1,0 a 1,2 mgO
2
.L-1.

Essas concentrações de oxigênio dissolvido apli-

cadas converteram as formas de enxofre em for-

mas mais oxidadas (S0 e SO
4

2-), porém a concen-

tração de sulfato representou cerca de oito vezes 

o valor encontrado no reator UASB – O
2
, compara-

do ao reator UASB – Controle (Tabela 1). Contudo, 

o excesso de oxigênio dissolvido não favoreceu 

a conversão parcial da oxidação de sulfetos (S0), 

pois não houve formação de enxofre no efluente 

do reator.

Segundo Oliveira et al. (2008), a aeração contínua 

por mais de nove horas a uma concentração de 1 

a 3 mgO
2
.L-1

 
reduz significativamente a atividade 

metanogênica de lodos anaeróbios, porém perío-

dos mais curtos de aeração têm apenas um efeito 

menor e transitório. Nesse sentido, nota-se que o 

oxigênio injetado não afetou a atividade metano-

gênica, com concentração máxima de 1,2 mgO
2
.L-1  

no intervalo de dois minutos a cada meia hora.

A B
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Figura 8 – Respirograma com a concentração de oxigênio dissolvido e a variação de temperatura.

CONCluSõES
Os resultados medidos com a aplicação de aera-

ção durante o período experimental garantiram 

uma concentração de oxigênio dissolvido de 0,6 a 

1,2 mgO2
.L-1 na manta de lodo do reator UASB – 

O
2
, sendo suficiente para diminuir a produção de 

sulfetos em 57% e 81% nas Etapas I e II, respec-

tivamente, não inibindo, assim, o processo meta-

nogênico, conforme teste de AME.

A introdução de ar na manta de lodo em quanti-

dade limitada, de 1,7 a 2,4 m³ de ar por m³ de es-

goto tratado, manteve 81% do enxofre efluente 

na forma mais oxidada (SO4
2-). Nessas condições 

de operação, a oxidação parcial do sulfeto não foi 

favorecida.

Quanto à remoção de material carbonáceo, ex-

presso em DQO, as maiores eficiências foram 

obtidas na Etapa II, em ambos os reatores, com 

valores próximos a 60% de eficiência, conforme 

características de reatores UASB aplicados no tra-

tamento de esgoto sanitário.
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Resumo
O trabalho objetiva analisar a potencialidade da espacialização de informações de SAAs por meio de SIG, a fim de 

facilitar o armazenamento, manipulação e monitoramento dos dados. Para isso, foram utilizados os softwares Ex-

cel 2010, da Microsoft, e ArcGIS 9.3, do ESRI, como também definidos os dados empregados no trabalho (etapa 1) 

e realizados o armazenamento e organização dos dados em SIG (etapa 2), tendo sido considerados os dados tabu-

lares e cartográficos do SAA. Por fim, foram determinados e espacializados os indicadores de desempenho (etapa 

3), tendo sido proposta a utilização de oito variáveis operacionais, 18 comerciais e dez de despesas de exploração 

e do limite de setores de abastecimento como unidade de gerenciamento, constituindo o banco de dados georre-

ferenciado. Os indicadores de desempenho foram determinados por meio da ferramenta Field Calculator do ArcGIS 

9.3, que relaciona as variáveis por meio de operações matemáticas, gerando novos resultados. Com isso, é possível 

analisar e monitorar o desempenho de SAAs, facilitando a tomada de decisão no gerenciamento desses sistemas.

Palavras-chave: Sulfato. Sulfeto. UASB.

Abstract
The paper aims to analyze the potential of spatial information of Water Supply Systems by GIS in order to facilitate 

storage, handling and monitoring data. For this, the Excel 2010 software from Microsoft and ESRI ArcGIS 9.3 were 

used, and the data set used in the study (Step 1), and performed the storage and organization of data in GIS (Step 

2), which were considered tabular data and mapping of the SAA. Finally, it was determined spatial and performance 

indicators (Step 3), through the use of 8 operating variables, 18 commercial and 10 operating costs, and the limit 

of supply sectors as management unit being proposed, constituting the georeferenced database. The performance 

indicators were determined by means of Field calculator of ArcGIS 9.3, which relates the variables by means of ma-

thematical operations, generating new results. This makes it possible to analyze and monitor the performance of 

SAA, facilitating decision making in the management of these systems.

Keywords: Sulfate. Sulfide. UASB.

SIG no gerenciamento de SAAS 
GIS in water supply systems management 
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INTROduçãO
A grande diferença entre os volumes de água pro-

duzido e faturado indica ser significativo o volume 

de água perdido no Sistema de Abastecimento de 

Água (SAA) dos municípios brasileiros. De acordo 

com a última pesquisa do Sistema Nacional de In-

formações sobre Saneamento (SNIS), as empresas 

brasileiras de saneamento básico deixaram de fa-

turar em média 36,55% do volume produzido de 

água no ano 2013. Por outro lado, nove prestado-

res de serviço de abrangência regional apresenta-

ram índices superiores a 50%, chegando a alcan-

çar 76,5% em algumas cidades do país (BRASIL, 

2015). Esse elevado percentual indica que a ges-

tão dos SAAs apresenta problemas diversifica-

dos, como ligações clandestinas, uso excessivo 

de água na limpeza das unidades, vazamentos em 

redes de distribuição e adutoras etc. Os volumes 

perdidos podem ocorrem desde a captação até a 

distribuição de água, sendo, normalmente, maior 

a incidência de perdas na distribuição, seja pela 

falta de manutenção adequada da infraestrutura, 

seja pela proximidade do usuário final, que pode 

se beneficiar do abastecimento por meios ilícitos 

(ligações clandestinas) (CAVALCANTE; ALMEIDA; 

MORAIS, 2010).

Como a gestão está diretamente ligada à quali-

dade no atendimento e ao equilíbrio financeiro 

da empresa, a gestão ineficiente pode resultar em 

racionamento, falta ou perda de água, refletindo 

diretamente na qualidade do atendimento, na ar-

recadação e no aumento das despesas do sistema, 

uma vez que o volume de água perdido no SAA 

não é faturado pela empresa, prejudicando sua 

sustentabilidade econômico-financeira. Assim, a 

redução dos volumes perdidos de água nos siste-

mas de abastecimento acarreta maior equilíbrio 

financeiro para as companhias de saneamento, 

além de adiar ou mesmo evitar a necessidade de 

expansão da produção de água e os altos investi-

mentos inerentes à execução de novas unidades 

(GUMIER; LUVIZOTTO JR, 2007).

Vale ressaltar que, ao volume perdido de água nos 

SAAs, se soma o consumo de energia elétrica nos 

equipamentos de bombeamento e tratamento, 

ou seja, perder água é desperdiçar energia elétri-

ca. Além disso, no gerenciamento da maioria dos 

SAAs, não ocorre o relacionamento espacial das 

perdas de água e de energia elétrica, em razão da 

falta ou da desatualização dos cadastros técnico 

e comercial.

A eficiência no gerenciamento de SAA é uma das 

condições para a sustentabilidade técnica e eco-

nômico-financeira do sistema, possibilitando o 

cumprimento da Lei nº 11.445/2007 e garantindo 

o atendimento dos requisitos mínimos de quali-

dade, incluindo a regularidade e a continuidade 

do abastecimento à população. Portanto, o con-

trole gerencial requer avaliação de desempenho 

dos SAAs, sendo fundamental que a empresa te-

nha informações confiáveis, rápidas e adequadas 

dos volumes de água, das despesas de exploração 

e dos dados comerciais dos SAAs que gerenciam.

Nesse sentido, uma alternativa gerencial é o em-

prego de sistemas de informações que utilizem 

bancos de dados para armazenamento e organi-

zação dessas informações. No entanto, o uso de 

softwares de bancos de dados possibilita apenas 

a organização, não permitindo a visualização car-

tográfica associada às informações contidas ne-

les. Essa tarefa pode ser realizada com o auxílio 

de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), que 

possibilitam o armazenamento e a correlação com 

dados tabulares (planilhas, tabelas e gráficos), 

podendo ser usados para coleta, armazenagem, 

administração, interrogação e exibição de dados 

espaciais (FAUSTO et al., 2010).

Segundo Dorca, Luvizotto Jr. e Andrade (2009), 

as possibilidades de armazenamento e gestão da 

informação em SIG são praticamente ilimitadas, 

uma vez que o gestor pode visualizar todas as uni-

dades do SAA e suas características, gerar estatís-

ticas, realizar o gerenciamento de consumidores e 
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dos equipamentos, visualizar o estado de funcio-

namento do sistema etc. Para isso, é fundamental 

o estabelecimento de unidades de gerenciamen-

to, como os limites de zonas e/ou setores de abas-

tecimento, a fim de facilitar o armazenamento, 

organização e manipulação dos dados.

uTIlIZAçãO dE SIG EM SAAS
De acordo com Junqueira, Lautenschlager e Pare-

des (2009), a aplicação de SIG no apoio à gestão 

de companhias de saneamento introduz a facili-

dade de obtenção de informações de clientes, co-

labora com projetos e planejamento, aperfeiçoa 

a operação e manutenção do sistema hidráulico, 

indica pontos críticos e gerencia a infraestrutura 

utilizada e a estrutura administrativa.

Em um SAA, existem diferentes tipos de dado e 

informações específicas necessários para uma 

boa gestão. Assim, todos os setores da empresa 

devem ter suas informações armazenadas e in-

terligadas no SIG, como o setor comercial (com 

o sistema de informação de clientes), de projetos 

e planejamento, operacional (com o registro de 

operações, manutenções e estado da rede de dis-

tribuição e equipamentos), de infraestrutura, de 

fugas e administrativo. 

Santos (2008) observa que, para o controle de per-

das em rede de distribuição de água utilizando SIG, 

é fundamental a organização das informações, 

tanto as referentes à cartografia da área que se de-

seja monitorar quanto os dados necessários para a 

realização de tal monitoramento, isto é, informa-

ções cartográficas e dados e informações técnicos.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (Sabesp) desenvolveu o Sistema de In-

formações Geográficas no Saneamento (SIGNOS), 

que foi implantado em dezembro de 2005 e desde 

então vem se consolidando como uma imprescin-

dível ferramenta para a gestão de vários proces-

sos nessa empresa, abrangendo todos os níveis de 

negócio, inclusive, o controle de perdas. O sistema 

tem a característica de agrupar, em uma mesma 

base de dados, informações de aspectos diferen-

tes do negócio, como cadastro de redes e ligações, 

setorização, integração com sistemas comercial e 

de serviços, dados de manobras etc. (RIDOLPHO 

et al., 2009). 

Abrahão, Franco e Ishmitzu (2009) comentam a 

utilização do SIGNOS na otimização dos processos 

de manobra das válvulas da rede de distribuição 

de água da Sabesp. Com uma ferramenta espe-

cífica do sistema – Trace –, consultas por trilho e 

integração com o sistema comercial, os autores 

determinaram manobras topologicamente oti-

mizadas, de modo que elas possam ser executa-

das com o menor impacto possível em termos de 

abastecimento, minimizando o número de clien-

tes afetados pela falta de água e o volume de 

água não entregue, listando, inclusive, os clientes 

afetados. Além disso, os autores puderam medir 

a diferença de desempenho entre as manobras 

otimizadas e aquelas criadas de forma empírica.

Junqueira, Lautenschlager e Paredes (2009) abor-

dam o cruzamento de dados do SAA da região do 

Jardim Higienópolis, em Maringá (PR), por meio 

de aplicações com o software ArcView 3.1. Nesse 

trabalho, foram utilizados dados dos setores de 

manobras, contendo informações de quantidade 

de vazamentos, análises de cloro residual, varia-

ção de população, consumo de água e economias 

residenciais, industriais e comerciais. Esses dados 

foram cruzados com suas respectivas áreas de 

influência e, por meio de análise em ambiente de 

SIG, foi possível obter informações que indicassem 

a necessidade de manutenção nas Válvulas Redu-

toras de Pressão (VRPs) das áreas mais afetadas, 

bem como direcionar as equipes de geofonamen-

to – utilização de aparelho geofone para detecção 

de vazamentos não visíveis.

Outro exemplo de utilização de SIG em SAA foi 

realizado por Santos (2008), que o aplicou na re-

cuperação de vazamentos do terceiro setor de 
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abastecimento de água da Região Metropolitana 

de Belém (RMB). A autora registrou as informa-

ções de vazamentos ocorridos no período de um 

ano, o que permitiu a elaboração do relatório das 

ocorrências de vazamentos na área em estudo e a 

construção de indicadores, com a visualização dos 

pontos de vazamento e suas características.

Mühlhofer e Silva (2009) utilizaram geoproces-

samento na manutenção preventiva em redes de 

distribuição de água nas cidades de Gama e Re-

canto das Emas, no Distrito Federal, proporcio-

nando facilidade no impedimento de transtornos 

aos usuários do sistema, melhorando a prestação 

de serviços, tornando o processo de manutenção 

mais ágil e reduzindo o índice de perdas no siste-

ma. Os autores ressaltam a importância da ma-

nutenção preventiva, uma vez que dados preexis-

tentes sobre execução de serviços de manutenção 

corretiva em redes de distribuição de água estão 

disponíveis para subsidiar processos de gestão de 

manutenção preventiva nessas redes.

ObjETIvO
Analisar a potencialidade da espacialização de 

informações com o uso da ferramenta SIG para a 

tomada de decisão no gerenciamento de SAAs.

METOdOlOGIA
No trabalho, é proposto um modelo para utiliza-

ção de SIG no gerenciamento de dados e informa-

ções de SAAs, a fim de facilitar o armazenamento, 

manipulação e monitoramento de dados, propor-

cionando maior eficiência no controle de perdas 

reais e aparentes no sistema.

A aplicação da ferramenta SIG pode ser realiza-

da com o auxílio de vários softwares, como, por 

exemplo, o Spring, os softwares da plataforma 

TerraView e o ArcGIS, do Environmental Systems 

Research Institute (ESRI), utilizado na versão 9.3 

nas demonstrações do presente artigo.

No ArcGIS 9.3, são utilizados modelos de dados de 

SIG para representar a área estudada, fornecendo 

todas as ferramentas necessárias para criar e ma-

nipular dados geográficos, o que inclui ferramen-

tas para todas as tarefas do sistema: edição e au-

tomatização de dados, mapeamento cartográfico 

de tarefas, administração de dados, realização de 

análise geográfica, administração de dados avan-

çados, desenvolvimento de dados e aplicações na 

internet, entre outras. Ainda, o software possui in-

terface gráfica amigável e seu conjunto de ferra-

mentas reduz o tempo e aumenta a eficiência de 

sua aplicação, permitindo a análise dos dados e 

informações e a simulação dos resultados de for-

ma rápida e eficiente em diversas áreas, como o 

abastecimento de água.

Assim, no trabalho, são propostas a organização 

e a sistematização dos dados necessários para o 

gerenciamento de SAAs, os quais devem ser espa-

cializados em três etapas no SIG.

Etapa 1 – definição dos dados a ser utilizados

Os dados a ser utilizados no gerenciamento de 

SAAs por meio do SIG foram divididos em dois 

grupos: dados técnicos e dados cartográficos. No 

grupo de dados técnicos, foram incluídos os da-

dos de produção e de distribuição, para a análise e 

comparação de desempenho dos SAAs. No grupo 

“produção”, colocaram-se os dados operacionais 

e de despesas de exploração do SAA. Os dados 

comerciais integraram o grupo “distribuição”, en-

quanto as despesas de exploração relacionaram-

se aos dois grupos.

Apesar do grande número de variáveis que podem 

ser armazenadas e manipuladas em SIG, a pro-

posta visou ao estudo de 36 variáveis, sendo oito 

operacionais, 18 comerciais e dez de despesas de 

exploração. Para facilitar a organização e inserção 

dos dados no software escolhido, foram definidas 

siglas para representar as variáreis operacionais, 

comerciais e de despesas de exploração adotadas 

na pesquisa.
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Para a aplicação de SIG em SAAs, também podem 

ser utilizados dados cartográficos da área em es-

tudo, tais como: limite de área abastecida por 

SAA; limite dos setores de abastecimento; base 

cartográfica com vias e nomenclatura; localização 

cartográfica das unidades dos SAAs integrados; 

limite de bairros; e hidrografia. Além disso, a utili-

zação de cadastro técnico e comercial atualizado 

e confiável é imprescindível para o bom gerencia-

mento do SAA, pois, embora o SIG seja uma ferra-

menta útil aos gestores, sua implantação efetiva 

requer cuidadoso planejamento, pessoal técnico 

qualificado e utilização de dados que demons-

trem a realidade do SAA, a fim de evitar prejuízos 

e garantir a implantação satisfatória do SIG.

Etapa 2 – Armazenamento e organização dos 
dados em SIG

Nesta etapa, foi definido o modelo de dados para 

representação em SIG, ou seja, a forma de espa-

cialização e de organização dos dados. Para isso, 

são considerados os limites cartográficos da área 

do SAA, como os limites de setores, além dos da-

dos técnicos comerciais, operacionais e de despe-

sas de exploração.

O primeiro passo para a construção do modelo foi 

a definição da topologia a ser aplicada para re-

presentar os dados utilizados no estudo (pontos, 

linhas e polígonos), para facilitar a visualização e 

identificação dos dados no SIG. As informações 

cartográficas obtidas foram organizadas em la-

yers ou camadas, salvos em formato shapefile – 

utilizado pela maioria dos SIGs – e, em seguida, 

espacializados com o software escolhido. Para 

isso, foram criados temas para cada tipo de infor-

mação, como setores de abastecimento de água, 

unidades do SAA, lotes (imóveis) da área estuda-

da, base viária etc., cada qual composto por polí-

gonos, linhas ou pontos para representar os ele-

mentos relacionados com o SAA.

Para construção do banco de dados georreferen-

ciado, os dados tabulares foram organizados em 

planilhas eletrônicas, como as do Excel, da Micro-

soft. Entretanto, para grandes sistemas, devem 

ser empregados Sistemas Gerenciadores de Banco 

de Dados (SGBDs), que são mais apropriados para 

armazenamento e sistematização de grande volu-

me de dados, como o Oracle, MySQL, PostgreSQL, 

Microsoft SQLServer, entre outros.

Em seguida, os dados cartográficos foram georre-

ferenciados com base no Datum Oficial Brasileiro, 

o Sistema de Referência Geocêntrico para as Amé-

ricas 2000 (SIRGAS 2000), possibilitando a visuali-

zação geral dos dados dos SAAs, além da sua inte-

gração e cruzamento, gerando novas informações 

importantes para o relatório de desempenho.

No modelo desenvolvido, o banco de dados geor-

referenciado foi construído utilizando o trac Mi-

crosoft Excel 2010, estando vinculado ao seu res-

pectivo tema ou camada no ArcGIS 9.3, em que 

cada linha do banco de dados foi relacionada à 

área atendida pelo SAA.

Etapa 3 – determinação e espacialização dos 
indicadores de desempenho

Nesta etapa, foi proposta a análise dos dados, 

utilizando, para tanto, o banco de dados georre-

ferenciado, contendo os dados obtidos na etapa 1 

do trabalho, para a obtenção das perdas e despe-

sas do SAA estudado.

Na proposta do cálculo de perdas e indicadores 

para avaliação do desempenho de SAAs, a princi-

pal ferramenta do ArcGIS 9.3 utilizada foi a Field 

Calculator, que realiza operações matemáticas por 

meio do banco de dados georreferenciado com 

base na metodologia proposta.

A espacialização dos dados georreferenciados em 

mapas, empregando ambiente SIG, deve ser reali-

zada a fim de facilitar a visualização das informa-

ções de desempenho dos SAAs, o que possibilita 

a padronização dos relatórios e facilita a análise.
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Nesta etapa, foram cruzados os dados operacio-

nais, comerciais e de despesas de exploração ar-

mazenados no banco de dados, otimizando sua 

visualização espacial com o auxílio do SIG. Esse 

cruzamento e espacialização possibilitaram a ge-

ração de novas informações e facilitaram a ava-

liação do SAA, auxiliando no combate contra as 

perdas de água e no controle das despesas dos 

sistemas. Na Figura 1, é exemplificado o cruza-

mento de informações de SAA em SIG.

RESulTAdOS

Nesta seção, são apresentados os resultados do 

trabalho, de acordo com as etapas propostas para 

implantação de SIG no gerenciamento de SAAs.

Etapa 1 – definição dos dados a ser utilizados

Os dados propostos foram divididos em dois grupos: 

dados técnicos e cartográficos. No grupo de dados 

técnicos, foram organizadas informações operacio-

nais, comerciais e de despesas de exploração:

•	 Dados operacionais: volumes captados, adu-

zidos, tratados, de serviço, reservados, distri-

buídos e consumidos, englobando os volumes 

macromedidos nas unidades do SAA.

•	 Dados comerciais: número de habitantes aten-

didos, hidrometrados e não hidrometrados; 

número de economias ativas, inativas e totais; 

número de ligações ativas, inativas e totais; 

volume consumido e faturado; valor faturado 

e arrecadado; volume hidrometrado e não hi-

drometrado.

•	 Despesas de exploração: despesas totais com 

o SAA; consumo de energia; consumo de ener-

gia em elevatória; tarifa de consumo e de de-

manda; despesas com energia elétrica; despe-

sas devido ao fator de potência; despesas com 

produto químico e pessoal; outras despesas. 

Figura 1 – Cruzamento de dados de SAA em SIG.
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No Quadro 1, são apresentadas as siglas e variáveis utilizadas no estudo.

Quadro 1 – Siglas definidas para as variáveis.

Sigla Variável operacional Sigla Variável comercial Sigla Variável

VOp1 Volume captado VC1 População total DEX1 Despesas de exploração totais 
(R$)

VOp2 Volume macromedido na entrada 
da ETA

VC2 População abastecida DEX2 Consumo de energia (kWh/
mês)

VOp3 Volume tratado/produzido VC3 População hidrometrada DEX3 Consumo de energia em 
elevatória (kWh/mês)

VOp4 Volume de serviço VC4 População não hidrometrada DEX4 Tarifa de consumo (R$/kWh)

VOp5 Volume macromedido na entrada 
do RAP

VC5 Nº de economias ativas DEX5 Tarifa de demanda (R$/kWh)

VOp6 Volume disponibilizado para 
distribuição

VC6 Nº de economias inativas DEX6 Despesas com energia elétrica 
(R$/kWh)

VOp7 Volume consumido VC7 Nº de economias/residências 
ativas DEX7 Despesas devido ao fator de 

potência (R$/kWh)

VOp8 Extensão da rede (km) VC8 Total de economias DEX8 Despesas com produto químico

- VC9 Nº de ligações ativas DEX9 Despesas com pessoal
- VC10 Nº de ligações inativas DEX10 Despesas com outros
- VC11 Nº total de ligações - -
- VC12 Volume consumido (m³) - -
- VC13 Volume faturado (m³) - -
- VC14 Volume arrecadado (m³) - -
- VC15 Valor faturado (R$) - -
- VC16 Valor arrecadado (R$) - -
- VC17 Volume hidrometrado(m³) - -
- VC18 Volume não hidrometrado (m³) - -

Etapa 2 – Armazenamento e organização dos 
dados em SIG 

Nesta etapa, foram realizados o armazenamento 

e a organização dos dados em SIG, com base na 

organização dos dados cartográficos, no caso, os 

limites de setores de abastecimento de água re-

presentados espacialmente por polígonos, sendo 

cada polígono (setor de abastecimento) represen-

tado por uma linha no banco de dados e, nas colu-

nas, armazenadas as variáveis estudadas. 

Essa forma de armazenamento de dados em SIG 

é utilizada por planilha eletrônica (Excel) ou qual-

quer SGBD, como MySQL, por exemplo. Nesse úl-

timo caso, quando forem construídos novos apli-

cativos de SIG, poderão ser empregados drivers 

conectores, utilizados como padrão para acesso 

ao SGBD, como Open Database Connectivity (ODBC). 

Esse padrão define um conjunto de interfaces para o 

aplicativo SIG ter acesso ao banco de dados.

No banco de dados do SIG, foram armazenados 

dados (variáveis) como volume faturado, número 
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de economias ativas, consumo de energia elétri-

ca em cada setor de abastecimento, despesas de 

exploração, valor faturado e arrecadado etc., de 

acordo com a respectiva sigla.

Na Figura 2, é ilustrado o modelo de banco de da-

dos geográfico da camada “setores de abasteci-

mento de água”, criado por meio da vinculação 

do banco de dados no software Excel 2010 com a 

cartografia georreferenciada com base no SIRGAS 

2000 e no sistema de coordenadas geográficas, 

utilizando o ArcGIS 9.3.

Figura 2 – Banco de dados contendo as variáveis estudadas e vinculadas à informação cartográfica (setores de 
abastecimento) no software ArcGIS 9.3.

Etapa 3 – determinação e espacialização dos 
indicadores de desempenho
Para a determinação dos indicadores de desem-

penho por SIG, foi proposta a utilização da ferra-

menta Field Calculator do ArcGIS 9.3, que relaciona 

as variáveis estudadas por meio de operações ma-

temáticas, gerando novos resultados.

No Quadro 2, são apresentados os indicado-

res propostos para avaliação do desempenho de 

SAAs e suas respectivas fórmulas, que devem ser 

inseridas na ferramenta Field Calculator para de-

terminação dos indicadores.
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Quadro 2 – Indicadores de desempenho propostos para o gerenciamento em SIG.

Indicadores operacionais Indicadores comerciais Indicadores de despesas de exploração

Índice de cobertura:

𝐼𝐼! =
𝑉𝑉𝑉𝑉2
𝑉𝑉𝑉𝑉1

𝑥𝑥  100 

Índice de perda de faturamento:

𝐼𝐼!"# =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6   − 𝑉𝑉𝑉𝑉13  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6  
×100 Índice de consumo de energia em SAA:

𝐼𝐼!""#$$ =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1  
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6  

 

Índice de rede de distribuição por ligação:

𝐼𝐼!"#$ =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉8
𝑉𝑉𝑉𝑉11  

Índice de faturamento por economia ativa:

𝐼𝐼!"# =
𝑉𝑉𝑉𝑉15  
𝑉𝑉𝑉𝑉5  

 

Índice de despesas com energia elétrica:

𝐼𝐼!"#"" =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷6  
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1  

𝑥𝑥100 

Índice de perda real na produção:

𝐼𝐼!"#$%  !"#$ =
  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉3

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1
×100 

Índice de economias inativas:

𝐼𝐼!"#$  !"#$ =
VC6
𝑉𝑉𝑉𝑉8 

Índice de despesas de exploração por economia 
ativa:

𝐼𝐼!"#"$ =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1  
𝑉𝑉𝑉𝑉5

 

Índice de perda real na adução de água bruta:

𝐼𝐼!"#$%  !". =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1− 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1
×100 

Índice de perda na arrecadação:

𝐼𝐼!"## =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6− 𝑉𝑉𝑉𝑉14

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6 ×100 
Índice de despesas por volume produzido:

𝐼𝐼!"#$%& =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷6  
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉3

 

Índice de perda real no tratamento:

𝐼𝐼!"#$%  !"#$ =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉3

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2
×100 

Índice de perda por ligação:

𝐼𝐼!"#$%  !"#. =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉7
𝑉𝑉𝑉𝑉9  𝑥𝑥  30  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

 
-

Índice total de perda real:

𝐼𝐼!"#$%  !"#. =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1− 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉7

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1
×100 

Índice de ligações inativas:

𝐼𝐼!"#  !"#$ =
VC10  
𝑉𝑉𝑉𝑉11

 -

Índice de perda na distribuição:

𝐼𝐼!"#$%  !"#$. =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉7

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉6
×100 

Índice de população não hidrometrada:

𝐼𝐼!"!  !  !"# =
𝑉𝑉𝑉𝑉4  
𝑉𝑉𝑉𝑉1

 -

Na Figura 3, é mostrada a janela de visualização da 

ferramenta Field Calculator, utilizada na determina-

ção dos indicadores de desempenho, sendo pos-

sível, no exemplo, visualizar o cálculo do índice de 

cobertura com abastecimento de água. Vale obser-

var que, ao inserir as formulações na ferramenta, o 

software calcula os indicadores e lança os resulta-

dos diretamente no banco de dados geográfico.

Com isso, os resultados podem ser espacializa-

dos utilizando, por exemplo, uma graduação de 

cor, indicando o maior índice de cobertura (em 

percentual) pela tonalidade mais forte e o menor 

índice de cobertura pela tonalidade mais fraca, 

enfatizando os problemas e proporcionando a 

melhor tomada de decisão, conforme mostrado 

na Figura 4.
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A utilização de SIG para gerenciamento de SAAs 

possibilita a visualização dos dados e dos resulta-

dos com mais facilidade e a obtenção de informa-

ções mais precisas e organizadas para tomada de 

decisão, além da análise do desempenho por sis-

tema, por setor ou por unidade do SAA. Com o au-

xílio das ferramentas de SIG, podem ser construí-

dos indicadores para avaliação de desempenho de 

SAAs, em cada grupo de dados estudados.

CONCluSõES
O trabalho foi baseado na obtenção de valores 

operacionais, comerciais e de despesas de explora-

ção e na utilização dos reais limites e unidades de 

SAA, tendo como finalidade avaliar o uso da ferra-

menta SIG em uma simulação do desempenho de 

Figura 3 – Ferramenta Field Calculator.

Figura 4 – Modelo de mapa de índice de cobertura de SAA.
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SAAs, mais especificamente, na espacialização de 

resultados. Assim, foi possível concluir que:

•	 A proposta de utilização de SIG para espacia-

lização, armazenamento e controle dos dados 

de SAAs possibilitou o conhecimento e a análi-

se espacial do desempenho do SAA estudado.

•	 A organização e a espacialização de dados 

facilitaram a visualização dos problemas, au-

xiliando na tomada de decisão na concessio-

nária de saneamento, além de ajudar a evitar 

e reduzir gastos.

•	 O cálculo do balanço hídrico do SAA possibi-

litou o conhecimento do volume perdido de 

água em cada unidade, enquanto o cálculo dos 

índices permitiu a análise do desempenho de 

cada SAA.

•	 A utilização de SIG para o cadastro de dados 

dos SAAs possibilitou a realização do cruza-

mento e espacialização desses dados, permi-

tindo a avaliação dos sistemas de abasteci-

mento e o combate contra as perdas de água e 

excessos nas despesas dos sistemas, de forma 

a favorecer o controle operacional e a preven-

ção de problemas.

Do mesmo modo, a determinação das despesas de 

exploração e a avaliação do desempenho comer-

cial, em relação ao faturamento e arrecadação dos 

SAAs, podem auxiliar os gestores na elaboração 

do planejamento e na tomada de decisão, além de 

permitir a sustentabilidade do SAA e promover o 

cumprimento da Lei nº 11.445/2007.

Assim, a espacialização de informações de de-

sempenho é recomendada para o planejamento e 

tomada de decisão, sendo uma importante ferra-

menta para os gestores, técnicos e colaboradores 

de empresas de saneamento.
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Mês Dia Evento Local
M

ai
o

1 a 4 Collection Systems 2016
Hyatt Regency Atlanta, Atlanta, Georgia, Estados Unidos da América. 
Mais informações: http://www.wef.org/CollectionSystems/

10 a 12 

ExpoASEAC 2016, 6º Encontro dos 
Profissionais	em	Tecnologia	e	Equipamentos	
para Saneamento Ambiental, VI Congresso 
Brasileiro de Método não Destrutivo e Feira 
NODIG Brasil 2016

Centro de Convenções Sul América, Rio de Janeiro, Brasil. 
Mais informações: http://www.expoaseac.com.br/

14 a 17
Developments and Applications of Solid 
State NMR to Materials Science, Chemistry 
and Engineering Conference

International Hotel Casino & Tower Suites Golden Sands Resort, 
Varna, Bulgária. 
Mais informações:  
http://www.zingconferences.com/conferences/solid-state-nmr/

17 a 19 Curso	de	Tratamento	de	Efluentes	–	Métodos	
e Análises

Mondrian Suite Hotel, São José dos Campos, SP, Brasil. 
Mais informações: http://www.acquasolution.com/acqua/product/
curso-de-tratamento-de-efluentes-mo-02-metodos-e-analises-
para-controle-operacional/

22 a 26 Desalination for the Environment: Clean 
Water and Energy

Roma, Itália.
Mais informações: http://idadesal.org/events/desalination-for-
the-environment-clean-water-and-energy-2/

22 a 26 EWRI World Environmental Resources 
Congress 2016

Palm Beach County Convention Center, Flórida, Estados Unidos da América.
 Mais informações: http://www.ewricongress.org/

30/5 a 3/6 IFAT Alemanha 2016
Trade Fair Center, Munique, Alemanha.
Mais informações: http://www.ifat.de/index-2.html

31/5 a 2/6 20º Congreso Argentino de Saneamiento y 
Medio Ambiente

Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina.
Mais informações: http://www.aidis.cl/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=179%3Acongreso-aidisar-2016&catid=40
%3Anoticias&Itemid=66

Ju
nh

o

1º a 4 FIMA – Feria Internacional del Medio 
Ambiente 2016

CORFERIAS, Bogotá, Colômbia.
Mais informações:  
http://feriadelmedioambiente.com/index.cfm

15 a 17 Genera 2016 – Feira Internacional de Energia 
y Medio Ambiente

Viac Fairs, Madrid, Espanha 
Mais informações: http://www.ifema.es/genera_01/

19 a 23 SIDISA 2016
Roma, Itália.
Mais informações: http://www.sidisa016.it/?lang=pt-br

20 a 22 AWWA Annual Conference & Exposition 
ACE16

Mccormick Place, Chicago, Illinois, Estados Unidos da América.
Mais informações: http://www.awwa.org/conferences-education/
conferences/annual-conference.aspx

Ju
lh

o

7 a 10 The European Conference on Sustainability, 
Energy & the Environment 2016

The Waterfront Hotel, Brighton, Inglaterra.
Mais informações: http://iafor.org/conferences/ecsee2016/

10 a 13 WEF/IWA Nutrient Removal and Recovery
The Hyatt Regency Denver, Denver, Colorado, Estados Unidos da América.
Mais informações: http://stage.wef.org/Nutrient-WEFIWA/

10 a 14 The Singapore International Water Week 
(SIWW) 2016

Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapura.
Mais informações: http://www.siww.com.sg/
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Mês Dia Evento Local

Ju
lh

o

12 a 15 River Flow 2016 – 8º International 
Conference on Fluvial Hydraulics

St Louis, Missouri , Estados Unidos da América.
Mais informações:	http://www.iihr.uiowa.edu/riverflow2016/

17 a 21 World Polymer Congress
Haliç Congress Center, Istambul,  Turquia.
Mais informações: http://macro2016.org/

27 a 29 4º IAHR Europe Congress at the University 
of Liege

Universidade de Liege, Liege, Bélgica.
Mais informações: http://www.iahr2016.ulg.ac.be/content/
welcome-liege-0

A
go

st
o

8 a 12 Curso	de	Tratamento	de	Efluentes	–	
Microbiologia de Lodos Ativados

Cetesb, São Paulo, SP, Brasil.
Mais informações: http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/
cursos/2016/18.pdf

16 a 18 27º Congresso Técnico AESabesp – Fenasan 
2016

Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho, São Paulo, Brasil.
Mais informações: http://www.fenasan.com.br/

21 a 24 XXXV Congresso Interamericano de 
Engenharia Sanitária e Ambiental

Centro de Convenciones, Hotel las Americas, Cartagena, Colômbia.
Mais informações: http://www.aidis.org.br/html/port/not_
inter2016.html

Se
te

m
br

o

4 a 7 Kurt-Schwabe-Symposium
Mittweida, Alemanha 
Mais informações: http://www.globaleventslist.elsevier.com/
events/2016/09/kurt-schwabe-symposium/

11 a 14 31º Annual WateReuse Symposium

Tampa Marriot Waterside Hotel & Marina, Tampa, Florida,  
Estados Unidos da América
Mais informações: https://watereuse.org/news-events/
conferences/annual-watereuse-symposium/

14 a 16 AMTE 2016 – Asia Membrane Technology 
Expo 2016

Bangkok International Trade & Exhibition Center, Bangok, Tailândia. 
Mais informações: www.bitec.co.th  

20 a 21 Curso	de	Tratamento	de	Efluentes	-	
Dificuldades	Operacionais

Mondrian Suite Hotel, São José dos Campos, São Paulo, Brasil.
Mais informações: http://www.acquasolution.com/acqua/
portfolio/tratamento-de-efluentes-mo-04-dificuldades-
operacionais/

20 a 23
FENAGUA 2016 – XIX Congresso Brasileiro de 
Águas Subterrâneas e XX Encontro Nacional 
de Perfuradores de Poços

Campinas, São Paulo, Brasil.
Mais informações: http://www.abas.org/eventos.php

28 a 29 X Seminário Internacional sobre Remediação 
e Revitalização de Áreas Contaminadas

SENAC Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil.
Mais informações: http://seminario.ekosbrasil.org/
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Águas subterrâneas 

Tratamento de efluentes e recuperação de 
recursos – 5ª edição

Introdução à Engenharia Ambiental - 6ª edição

Charles R. Fitts 

Autores: Leonard Metcalf ; Harrison P. Eddy 
Tradução Técnica: Ivanildo Hespanhol  e José Carlos Mierzwa 

Suetônio Motta

Elsevier 

Este livro trata das águas subterrâneas inseridas no ciclo hidrológico e sua relação com questões de abastecimento de 
água, contaminação e construção. É indicado como livro-texto para professores e alunos de engenharia ambiental e como 
obra de referência para pesquisadores profissionais. Seu conteúdo interdisciplinar apresenta importantes métodos e apli-
cações das disciplinas de física, química, matemática, geologia, biologia e ciências ambientais, iniciando os estudantes e 
profissionais na modelagem matemática e fluxo de contaminantes das águas subterrâneas. O autor integra métodos de 
campo atualizados aos fundamentos dos atuais métodos de modelagem de fluxo: elementos de análise, diferenças finitas 
e elementos finitos. Inclui um capítulo que aborda como as mudanças climáticas podem afetar drasticamente o lençol freá-
tico pelo aumento e diminuição das precipitações, impactando o comportamento das águas subterrâneas e da infiltração.

Mais informações:  http://www.elsevier.com.br/site/produtos/Detalhe-produto.aspx?tid=95628&seg=3&is-
bn=978-85-352-7744-9&origem=AUTOR&tit=%C3%81GUAS%20SUBTERR%C3%82NEAS

McGraw – Hill Education

A bíblia do tratamento de efluentes! O texto de Metcalf & Edy é referência mundial, sendo utilizado em universidades e 
empresas em todo o mundo. Esta edição traz uma extensa revisão dos mais importantes avanços científicos da área de tra-
tamento de efluentes e recuperação de recursos dos últimos 10 anos. Texto obrigatório e indispensável para instituições, 
empresas e profissionais ligados às engenharias civil, sanitária e ambiental.

Mais informações:  http://www.grupoa.com.br/livros/ciencias-ambientais/tratamento-de-efluentes-e-recuperacao-
de-recursos/9788580555233

ABES 

São reunidos, no livro, conceitos de ecologia, saúde pública, saneamento e gestão ambiental, de modo a for¬necer as in-
formações necessárias aos alunos e profissionais de engenharia e de outras áreas, sempre com uma visão de conserva¬ção 
ambiental, na qual os recursos naturais devem ser utilizados racionalmente, respeitando sua capacidade de recuperação e 
garantindo sua disponibilidade para as gerações atuais e futuras. Além dos conceitos básicos, o livro trata dos problemas 
ambientais resultantes da ação humana e, principalmente, procura mostrar como se deve agir, de modo a garantir a quali-
dade de vida adequada para as pessoas e para outras formas de vida. Desde a segunda edição, a obra contém um capítulo 
(Capítulo 10) sobre aproveitamento de resíduos, em que são discutidas formas de redu¬ção, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos, as várias moda¬lidades de reúso de águas e o aproveitamento do lodo de esgoto. Nesta sexta edição, 
foram feitas revisões e atualizações, de forma a acompanhar a evolução sempre presente nos assuntos relacionados ao 
meio ambiente.

Mais informações: http://www.abes-sp.org.br/livrariaabes/
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Automação de Processos e de Sistemas  
– Série Eixos

Gestão Ambiental – Série Eixos

Cartilha de Orientações - Consórcios Públicos 
para Gestão de Resíduos Sólidos

Guilherme Filippo Filho

Paulo Roberto Barsano e Rildo Pereira Barbosa

Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) 

Saraiva

Este livro aborda a automação de processos (função de produção) e de sistemas (funções de suporte à produção). Para 
isso, trata das modalidades de organização industrial e traz uma revisão dos processos de transformação, transporte e 
armazenamento de materiais. Apresenta as tecnologias mais importantes de automação de processos, envolvendo Con-
trolador Lógico Programável (CLP), Comando Numérico Computadorizado (CNC), célula de manufatura, sistema flexível de 
manufatura (FMS), robôs e redes industriais. Com relação à automação de sistemas, enfatiza a programação e o controle 
da produção. Aborda sistemas corporativos, assim como a técnica de gestão de sistemas baseada em PDCA e custos in-
dustriais. No fim, traz um breve histórico da evolução dos sistemas de automação. Pode ser usado nos cursos técnicos em 
Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Equipamentos Biomédicos, Manutenção 
Automotiva, Máquinas Navais, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Refrigeração e Climatização, Sistemas de Comutação, 
Sistemas de Energia Renovável, Sistemas de Transmissão, Telecomunicações, entre outros.

Mais informações:  http://www.saraiva.com.br/automacao-de-processos-e-de-sistemas-serie-eixos-8045053.html

Saraiva

O livro trata de aspectos ecológicos, indicando leis de crimes ambientais e políticas nacionais do meio ambiente, bem como 
dos resíduos sólidos, das mudanças climáticas e dos recursos hídricos. Descreve impactos ambientais e globais, acordos in-
ternacionais, sustentabilidade corporativa, responsabilidade social, ecoeficiência, mercado e crédito de carbono, soluções 
ambientais e processos de pirólise, coprocessamento e compostagem. Abrange saneamento básico e ambiental, abaste-
cimento de água, esgoto, drenagem de águas pluviais, aterros sanitários, controle de poluição atmosférica, entre outros, 
além de apresentar o sistema de gestão ambiental, a rotulagem ambiental, a avaliação do ciclo de vida e os impactos in-
dustriais, considerando a Convenção nº 174 da Organização Internacional do Trabalho. Define, ainda, resíduos industriais, 
sólidos, líquidos, radioativos, biológicos e de saúde, o funcionamento da coleta seletiva e da reciclagem de resíduos e os 
aterros industriais. O conteúdo pode ser aplicado para os cursos técnicos em Agroecologia, Análises Químicas, Contro-
le Ambiental, Infraestrutura Escolar, Meio Ambiente, Orientação Comunitária, Petroquímica, Processamento de Madeira, 
Química, Reciclagem, Serviços de Condomínio, Segurança do Trabalho, entre outros. Possui material de apoio ao professor 
para download em www.editoraerica.com.br.

Mais informações:  http://buscador.livrariasaraiva.com.br/produto/7323253/gestao-ambiental-serie-eixos/

Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana de Minas Gerais (Sedru)

Municípios interessados em soluções conjuntas para a destinação adequada de resíduos sólidos urbanos têm uma nova 
ferramenta para auxiliar no trabalho. A cartilha de orientações Consórcios Públicos para Gestão de Resíduos Sólidos traz as 
informações básicas sobre a estruturação e funcionamento de consórcios públicos. 

Disponível na internet: www.feam.br/minas-sem-lixoes
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É importante 
cada um continuar

fazendo a sua parte.
Porque, juntos,

estamos vencendo
a maior seca

dos últimos 86 anos.
Contamos com

a sua colaboração.

Interligação Rio Grande-Alto Tietê
Água para mais de um milhão de pessoas.

Reservatórios metálicos
20 reservatórios melhoram 
a distribuição de água.

Ampliação da ETA Alto da Boa Vista
Tecnologia de membranas ultrafiltrantes na 

ampliação do Sistema Guarapiranga.

Sistema São Lourenço
Maior obra de abastecimento 
em execução no país.

Interligação Jaguari-Atibainha
Maior segurança para as bacias 
do Paraíba do Sul e do Cantareira.

Interligação Rio Guaió-Alto Tietê
Redução da dependência 

do Sistema Cantareira.

Adutora do ABC
Mais de 250 mil pessoas
beneficiadas na zona sul
da capital.
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