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Prezado leitor,

Nos últimos tempos, o aproveitamento energético do biogás tem sido alvo constante de discussões no setor 

de saneamento. Como resultado, em 2017 a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São 

Paulo (ARSESP) publicou a Deliberação nº 744/2017, que regulamenta as condições de distribuição de bio-

metano na rede de gás canalizado do Estado, e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) aprovou a resolução ANP nº 685/2017, que estabelece regras para o controle de qualidade e para a 

especificação de biometano oriundo de aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto e destinado 

ao uso veicular e às instalações residenciais, industriais e comerciais.

Assim, a primeira edição de 2018 da revista DAE não poderia deixar de abordar o tema. Iniciativas como o 

projeto de beneficiamento de biogás na ETE de Franca para uso em veículos automotivos, fruto de uma par-

ceria entre o Instituto Alemão Fraunhofer e a Sabesp, e o programa de capacitação adaptado às condições 

brasileiras, estruturado no âmbito do programa PROBIOGÁS, são alguns casos que impulsionam o sucesso 

desta matriz energética. 

Esta edição aborda também uma diversidade de outros importantes temas do saneamento sob diferentes 

pontos de vista por profissionais da área e que, com certeza, estão alinhados com o que há de mais recente em 

termos de pesquisa no setor.

E por fim, informamos aos nossos leitores e colaboradores que a partir dessa edição, passaremos a ter perio-

dicidade trimestral para aumentar o fluxo de publicação de artigos, beneficiando nossos colaboradores com a 

redução da lista de espera das publicações

Desejamos a todos uma boa leitura!
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1 INTRODUÇÃO
Em estações de tratamento de esgoto (ETEs) no 

Brasil, o biogás pode ser gerado a partir do tra-

tamento anaeróbio do esgoto, utilizando, dentre 

outras tecnologias, o reator anaeróbio ascendente 

de manta de lodo (UASB) e a partir do tratamento 

de lodos em digestores anaeróbios. 

O biogás é uma fonte flexível de energia renovável 

e seu uso pressupõe a transformação da energia 

química nele presente. Pode ser usado para pro-

duzir energia térmica (combustão), energia elé-

trica e térmica (cogeração ou CHP), combustível 

veicular ou ser injetado na rede de gás natural e 

assim servir a qualquer um dos usos citados, des-

de que atenda às exigências de qualidade de gás 

para cada uso pretendido. 

Com relação aos usos citados, deve-se diferenciar 

a utilização de biogás e de biometano. O biogás 

pode ser utilizado para a produção de energia elé-

trica e energia térmica (aquecer, secar, resfriar), 

após remoção das principais impurezas, como 

umidade, siloxanos e H
2
S, presentes neste. O bio-

metano é resultante do enriquecimento ou bene-

ficiamento do biogás , que consiste na remoção de 

dióxido de carbono (CO
2
) e de outros componen-

tes traço ainda presentes no biogás e aumento  

do seu poder calorífico. Pode ser utilizado como 

substituto do gás natural veicular (GNV), após 

compressão e posterior armazenamento, desde 

que atendidas as exigências de qualidade do ór-

gão regulador competente (adaptado de PROBIO-

GÁS, 2015). 

Na maioria das ETEs não há um uso sistemático 

do biogás, sendo queimado em “flare”. Existem 

algumas experiências de uso para geração de 

energia e/ou calor e de produção de biometa-

no para uso como combustível veicular. Nesse 

sentido, já houve na Companhia de Saneamento  

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em 

meados da década de 1980, uma tentativa de 

utilização do biometano em substituição ao 

GNV em veículos nas ETEs Pinheiros e Leopoldi-

na. Atualmente está em andamento um projeto 

para produção de biometano a partir do biogás 

gerado nos digestores anaeróbios de lodo da ETE  

Franca, localizada na cidade de Franca (SP), e seu 

uso como combustível veicular em frota própria, 

a princípio.

O biometano é considerado um gás renovável 

que pode se tornar um recurso despachável com 

a aplicação de técnicas de armazenamento e ser 

utilizado a qualquer tempo ou lugar, onde for ne-

cessário seu uso, seja como gás para geração de 

energia, calor ou combustível veicular. 
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Dentre os combustíveis fósseis, o gás natural tem 

o maior potencial de redução dos gases de efei-

to estufa. O metano ou gás natural comprimido 

tem um potencial de redução das emissões da 

ordem de 21% e 24% em comparação com diesel 

e petróleo, respectivamente. Quando se mistura 

20% de biometano ao gás natural, essa redução 

das emissões passa para 39%, em compara-

ção aos derivados de petróleo, podendo chegar 

a reduções da ordem de 97% de emissões com 

biometano puro. Assim, com 20% de biometano 

as emissões são da ordem de 24 gCO
2
eq/km, e 

com 100% de biometano as emissões são da or-

dem de 5 gCO
2
eq/km (adaptado de DENA, 2010 

e DENA, 2017). 

Atualmente, as tecnologias para produção e com-

pressão do biometano consomem em torno de 

20% da energia contida no biogás. No proces-

so de produção de biometano, em torno de 80% 

da energia contida no biogás é transformada em 

energia limpa e as perdas de calor deste processo 

são minimizadas (CUCCHIELLA et al., 2017).  Nos 

sistemas de cogeração (CHP), em torno de 35-

40% da energia do biogás é convertida em ele-

tricidade e a outra parcela de energia é obtida na 

forma de calor, e, a menos que seja aproveitada, 

é dissipada ou perdida. Os sistemas de cogera-

ção conseguem suprir em torno de 40% da ener-

gia contida no biogás como energia para rede, o 

que representa em torno da metade da energia 

do biometano, que pode ser injetada na rede de 

gás natural ou utilizada como combustível veicu-

lar. Assim sendo, o uso de biogás na forma de bio-

metano pode ser uma alternativa competitiva ao 

uso de biogás em sistemas de cogeração de calor 

e energia, apresentando como vantagem o fato de 

poder ser armazenado, transportado e usado de 

forma flexível como energia. É considerada uma 

energia sustentável despachável, que pode com-

plementar outras formas de energia sustentável, 

mais sujeitas a flutuações, como a eólica e a solar 

(BUDZIANOWSKIA, 2017).

2 TECNOLOGIAS DE BENEFICIAMENTO DE 
BIOGÁS – PRODUÇÃO DE BIOMETANO
Independentemente do uso do biogás, recomen-

da-se que seja tratado para a remoção de impure-

zas como umidade, CO
2
, H

2
S e siloxanos, de modo 

a evitar problemas de corrosão e incrustação nos 

equipamentos (URBAN et al., 2009). Assim, os au-

tores sugerem as seguintes etapas para a remo-

ção de compostos do biogás: remoção de eleva-

das concentrações de sulfeto de hidrogênio (H
2
S) 

dentro do próprio digestor ou em sistema próprio 

para este fim; remoção de concentrações traço de 

H
2
S; remoção de dióxido de carbono (CO

2
) e outros 

componentes do biogás; remoção da umidade, 

que deve ser realizada antes da etapa de remoção 

do CO
2
, quando a tecnologia de remoção utilizar 

um processo a seco.

As tecnologias de remoção de CO
2
 comumente 

usadas estão baseadas nos princípios de absorção 

(transferência para fluidos), de adsorção (trans-

ferência para superfícies sólidas), de separação 

por membranas e criogênica. Com relação às tec-

nologias de absorção, podem ser utilizados sol-

ventes líquidos como água, glicóis e aminas e ser 

chamadas, respectivamente, lavador com água e 

pressão, lavador físico com solventes orgânicos e 

lavador químico com aminas. 

Segundo levantamento das plantas de biome-

tano na Europa (WILKEN et. al, 2016), 41% das 

unidades existentes utilizam a tecnologia de 

lavagem com água e pressão; 25% a lavagem 

química com aminas; 18% a de adsorção por os-

cilação de pressão (em inglês Pressure Swing Ad-

sorption – PSA); 8% a separação por membranas; 

7%, a lavagem física com solventes e algumas 

poucas plantas com a tecnologia de separação 

por criogenia. Todas essas tecnologias, exceto a 

criogenia, são consideradas estado da técnica 

(BEIL, 2017).

A escolha da tecnologia mais adequada para 

remoção de CO
2
 está na dependência no grau 
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de tratamento requerido, do tamanho da plan-

ta, concentração de contaminantes presentes  

no biogás e valor do biogás após remoção de 

impurezas ou após beneficiamento, na qualida-

de de biometano (POLO et al., 2017). Ainda com 

relação à escolha da tecnologia de remoção de 

CO
2
, Beil (2017) considera que primeiro é ne-

cessário elaborar um projeto, conhecer outras  

plantas, estabelecer critérios para avaliação e 

escolha, solicitar propostas e avaliá-las e por úl-

timo decidir. 

Em geral, todas as tecnologias têm desempe-

nho similar, mas diferem em detalhes como 

demanda de energia elétrica e parâmetros de 

processo como alta concentração no biometa-

no e baixa perda de metano para atmosfera. No 

entanto, o melhor critério de escolha sempre 

deve tomar por referência as condições locais  

do empreendimento.

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUÇÃO DE 
BIOGÁS E BIOMETANO 
Em 2015, o número de plantas de biogás na Europa  

era de 17.376, o que equivale a uma produção de 

energia de 138.340 GWh (EBA, 2016). Desse total, 

16.834 plantas de biogás (ou 88%) estavam con-

centradas em oito países (Alemanha, Reino Unido, 

Suécia, Suíça, Holanda, França, Áustria e Itália), 

que equivale a 119.306 GWH de energia ou 81% 

do total produzido na Europa. Com relação aos 

usos do biogás na Europa, os países estudados são 

responsáveis por 88% da geração de energia elé-

trica a partir de biogás, 91% do calor usado e 99% 

do biometano produzido. Este percentual corres-

ponde à produção de 421 de plantas biometano, 

assim distribuídas: Alemanha, com 185 plantas, 

seguida por Reino Unido, com 80, Suécia, com 

61, Suíça, com 35, Holanda, com 21, França, com 

20, Áustria, com 13, e Itália com 6. Nestes países, 

com relação ao uso do biogás, em média,  12% é 

para biometano e 88% para geração de energia 

elétrica e calor. Ainda de acordo o mesmo estudo, 

Alemanha, Suécia e Reino Unido são os países que 

lideram, tanto no número de instalações de bio-

metano como em infraestrutura de uso deste. Há, 

no entanto, diferenças significativas com relação 

à intensidade do uso de biometano nos vários paí-

ses.  Na Suécia, 74% de todo biogás é dedicado à 

produção de biometano, enquanto na Holanda, 

na Suíça e na Alemanha são 26%, 19% e 15%, 

respectivamente; na Áustria e no Reino Unido 

são 9%, e na França apenas 2%. No Reino Unido, 

Alemanha, Áustria e França, por exemplo, quase 

todas as plantas de biometano estão conectadas 

à rede de gás natural devido às políticas e progra-

mas de incentivos presentes nesses países (adap-

tado de VAN GRINSVEN, 2017). 

Com base em dados de 2016, o uso do biome-

tano no setor de transporte está mais concen-

trado na Europa, com destaque para Alemanha, 

Suécia, Suíça e Reino Unido, mas também Esta-

dos Unidos. A estimativa em nível internacional 

era de 500 plantas produzindo biometano com 

qualidade similar à do gás natural. Os custos de 

produção de biometano dependem parcialmen-

te da fonte de biogás usada e principalmente do 

tamanho/capacidade da unidade de beneficia-

mento. Além disso, muitos países possuem po-

líticas de isenção de taxas para uso veicular do 

biometano, subsídios para investimentos ou in-

centivos para injeção de biometano na rede de 

gás natural. O Brasil tem alto potencial de pro-

dução e uma extensa frota de veículos movidos 

a GNV e infraestrutura de postos de distribuição 

de GNV (IRENA, 2017).

Com relação à produção de biometano para uso 

no Brasil, destacam-se as seguintes inciativas para 

uso veicular e possibilidade de injeção na rede: 

•  Projeto de produção de biometano em uma Coo-

perativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí 

(Ecocitrus), em Montenegro, no Rio Grande do Sul. 
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• Projetos apoiados pela Itaipu Binacional, Parque 

Tecnológico Itaipu (PTI) e Centro Internacional de 

Energias Renováveis-Biogás (CIBiogás), no Paraná, 

com destaque para produção de biometano a partir 

de mistura de esgoto, restos orgânicos e poda de 

grama e seu uso em frota própria.

• Experiência do Aterro Dois Arcos, em São Pedro da 

Aldeia no Rio de Janeiro, com produção de biome-

tano para uso veicular.

• Projeto de beneficiamento de biogás para produ-

ção de biometano para uso veicular, na ETE Franca, 

pertencente à Sabesp e detalhado a seguir. 

Este projeto é resultado de um Acordo de Coo-

peração Técnica Internacional, firmado entre 

a Sabesp e o Instituto Fraunhofer da Alemanha 

(Fraunhofer IGB), financiado pela iniciativa inter-

nacional de proteção ao clima (IKI) do Ministé-

rio Alemão do Meio Ambiente (BMUB) por meio 

de créditos de carbono pelo lado alemão e com 

contrapartida da Sabesp, pelo lado brasileiro. 

No acordo, assinado em 2015, está prevista a 

implantação de uma planta de beneficiamen-

to de biogás, reservatório de biogás e posto de 

combustível e de todas as obras de infraestrutu-

ra para implantação desses equipamentos, bem 

como a interligação do projeto com as instala-

ções de biogás existentes na ETE e todas as ade-

quações necessárias para atendimento das exi-

gências dos órgãos reguladores competentes e 

estabelecidas as responsabilidades de cada uma 

das partes para viabilização do projeto.

Os equipamentos foram doados pelo Instituto 

Fraunhofer e a infraestrutura e demais custos fi-

caram sob a responsabilidade da Sabesp. Foram 

desenvolvidos em conjunto os projetos, os trâ-

mites para a nacionalização dos equipamentos 

doados e o atendimento às exigências dos órgãos 

anuentes, e iniciado o comissionamento dos equi-

pamentos, parte em junho de 2017, com previsão 

de conclusão até final de 2017 e partida do siste-

ma de produção de biometano para uso em veícu-

los em início de 2018.

O valor do projeto na época era da ordem de 

R$ 7.377.639,46 (EUR 2.126.120,75 – cotação 

de agosto/2015), sendo R$ 4.116.690,00 (EUR 

1.185.000,00) provenientes de recurso externo do 

BMUB por meio do Fraunhofer, com a doação de 

equipamentos do sistema de beneficiamento para 

Sabesp e a prestação de assistência técnica espe-

cializada para acompanhamento de todas as eta-

pas do projeto de pesquisa, e R$ 3.260.949,46 (EUR 

939.754,75), recurso da Sabesp, com a realização 

das obras das bases civis e da linha de biogás, ins-

talação de sistema elétrico, adaptação de veículos 

para biometano, pagamento de taxas, impostos e 

licenças de órgãos reguladores (EBERT MIKI, 2017). 

O principal objetivo deste projeto é alcançar um 

efeito positivo para o meio ambiente, especial-

mente uma redução de emissões de gases de efeito 

estufa, pela substituição de combustíveis fósseis e 

uso do biogás em vez de queimá-lo em “flare”. Ou-

tros aspectos relevantes são: demonstrar a viabili-

dade do uso de biometano como combustível vei-

cular, gerado com biogás de ETEs, considerando as 

condições locais, que incluem ambiente regulatório 

e possibilidades de comercialização para terceiros.

4 ASPECTOS REGULATÓRIOS DO  
BIOMETANO DE ETEs
A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Uni-

dos (EPA) recentemente classificou o biometano 

como um biocombustível avançado, reconhecen-

do-o como renovável e de baixo carbono, represen-

tando uma potencial oportunidade para a redução 

da emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE), classi-

ficando o biometano como “Gás natural renovável” 

(adaptado de EPA, 2016).

No Brasil, a regulação quanto ao controle de qua-

lidade e especificação do biometano é de com-

petência do ente Federal, no caso, a Agência Na-
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cional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), 

que desde 2011 é responsável pela regulação, 

autorização e fiscalização das atividades do se-

tor produtivo de biocombustíveis. Nos últimos 

anos houve avanços significativos, em termos 

de regulamentação, com o estabelecimento das 

regras de aprovação do controle da qualidade e 

da especificação do biometano destinado ao uso 

veicular e às instalações residenciais, industriais, 

oriundo de produtos e resíduos orgânicos agros-

silvopastoris e comerciais, por meio da Resolu-

ção ANP n° 8/2015 e de aterros sanitários e de 

ETEs, por meio da Resolução ANP n° 685/2017. 

Esta última somente foi aprovada após a defini-

ção de metodologia de coleta e de análises para 

determinação de compostos orgânicos voláteis e 

siloxanos, que são compostos que podem estar 

presentes em biogás e biometano oriundos de 

aterros sanitários e ETEs e que precisam ser mo-

nitorados. Essas metodologias foram publicadas 

em janeiro de 2017, como as normas ABNT: NBR 

16562, NBR 16560 e NBR 16561.

Quanto à exploração dos serviços locais de gás 

canalizado no território brasileiro, esta é uma 

atribuição do estado, que pode fazê-lo direta-

mente ou mediante concessão. Alguns estados, 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Paraná e Rio Grande do Sul, apresentam avanços 

no estabelecimento de regras para uso e comer-

cialização de biometano.  Dentre essas regras, 

incluem-se: definição de políticas para promover 

a produção e o consumo do biometano, condi-

ções de injeção de biometano na rede e definição 

dos percentuais mínimos em relação ao gás na-

tural, fixação de preço de referência e das formas 

de comercialização do biometano. No Estado de 

São Paulo, essa atribuição é da Agência Regu-

ladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo (Arsesp), que estabeleceu por meio da 

Deliberação ARSESP Nº 744/2017 as condições 

e critérios para que o biometano fornecido pe-

los produtores possa ser inserido na rede públi-

ca de gás, canalizado e distribuído. A definição 

dos preços a serem praticados para biometano e 

o volume compulsório a ser adquirido serão re-

gulamentados pelo Governo de São Paulo, por 

meio do Comitê Gestor do Programa Paulista de 

Biogás, conforme previsto no Decreto Estadual 

58.659/12, que trabalha na elaboração de dire-

trizes para incentivar a ampliação da participa-

ção de energias renováveis na matriz energética 

do Estado de São Paulo e o potencial do estado 

na geração de biometano.

5 PROJETO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
BENEFICIAMENTO DE BIOGÁS NA ETE FRANCA
O projeto de beneficiamento de biogás está im-

plantado na ETE Franca, que possui uma vazão 

de tratamento de esgotos de 450 L/s e produz 

em torno de 2.600 Nm3/dia de biogás nos seus 

digestores anaeróbios de lodo (sendo 60% - 65 

% de metano). 

A escolha do local de implantação do projeto to-

mou por referência o layout da ETE e as distân-

cias seguras recomendadas para instalação do 

sistema de beneficiamento. 

O projeto consta de uma planta de beneficia-

mento de biogás, acondicionada em contêiner 

construído, um reservatório de biogás à pressão 

atmosférica (28 mbar), um posto de biometano 

e de toda infraestrutura civil, elétrica e de segu-

rança para instalação do sistema de beneficia-

mento (contêiner), além da construção de uma 

nova linha de biogás. No croqui da Figura 1, ob-

serva-se que a unidade de beneficiamento está 

interligada aos biodigestores através do reserva-

tório de biogás. Os “flares” já existentes na ETE 

serão utilizados para queimar o gás excedente, 

quando o reservatório de biogás estiver cheio ou 

quando o sistema de beneficiamento por qual-

quer motivo seja tirado de operação (adaptado 

de EBERT MIKI, 2017).
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• Reservatório Biogás
• Beneficiamento
• Compressão	 do	biogás

• Remoção	de		unidade

• Remoção	de	H2S

• Remoção	 impurezas

• Separação	de	CO2-CH4

• Posto Combustível
• Compressor.	

• Reservatório	 biometano

• Dispenser

• Flare

Digestores de 
Lodo

Flare
Reservatório

Tubulação de 
Biogas

Planta de Upgrade de Biogas

Tubulação de Biometano
Compressor

Dispenser Tubulação 
de Biogas

	

	 Figura 1: Sistema de Beneficiamento de Biogás Fonte: Adaptado de WAELKENS E STERNAD, 2011.

O sistema de beneficiamento de biogás proposto 

considera o tratamento de 120 Nm3/h e as caracte-

rísticas médias do biogás com: 65% de CH
4
, 30% de 

CO
2
, 4% de H

2
O, 0,8% de N

2
 e 0,2% de O

2
 para pro-

duzir biometano com teor de CH
4
 em tornode 97%.

A maior parte das unidades de tratamento está den-

tro do contêiner. Na figura 2 é  apresentado o flu-

xograma com as unidades de pré-tratamento para 

compressão, condicionamento e desumidificação 

do biogás, remoção de H
2
S do biogás e pré-filtros de 

carvão ativado para remoção de siloxanos e outros 

micropoluentes presentes no biogás. Tais etapas de 

tratamento são necessárias antes da unidade de re-

moção de CO
2
, que utiliza a tecnologia de PSA.

  

 
Figura 2 - Sistema de beneficiamento de biogás, instalado dentro do contêiner  

(adaptada de SCHULTE-SCHULZE BERNDT, 2006).

matéria de capa

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

11Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



Dentro do contêiner, o componente principal 

é o sistema de enriquecimento de metano, que 

emprega a tecnologia que trabalha dentro do 

princípio da adsorção por oscilação de pressão – 

(PSA), caracterizada pela adsorção preferencial 

do CO
2
 em relação ao CH

4
, em meio adsorvente, 

quando submetido à pressão. 

Neste projeto, a unidade de PSA é composta de 

quatro colunas de adsorção preenchidas com 

peneiras moleculares de carbono (PMC) e arran-

jadas em série para garantir a produção contínua 

de metano e em condições normais de operação. 

Cada coluna passa por um ciclo alternante de 

adsorção-regeneração, conforme descrito a se-

guir (adaptado de WAELKENS E STERNAD, 2011), 

sendo que o CO
2
 é adsorvido neste material e o 

metano sai pelo topo da coluna de adsorção. 

A adsorção do CO
2
 ocorre em alta pressão, e du-

rante esta fase o biogás flui através da coluna de 

adsorção , sendo o CO2  adsorvido na superfície 

interna da PMC, enquanto o metano sai pela par-

te superior da coluna para ser encaminhado ao 

posto de combustível. Antes que a PMC esteja 

saturada, a fase de adsorção é interrompida e 

a próxima coluna inicia a adsorção, enquanto a 

regeneração passa a ocorrer na coluna na qual 

anteriormente ocorria a adsorção. 

A desorção (inversão da adsorção) e regeneração 

da PMC ocorre por meio de uma redução grada-

tiva da pressão dentro da coluna de adsorção até 

alcançar o vácuo, fazendo com que as molécu-

las anteriormente adsorvidas sejam dessorvidas 

para a fase gasosa. Apenas durante a redução da 

pressão para o vácuo o gás succionado é enviado 

para a atmosfera, uma vez que as concentrações 

de metano neste caso estão abaixo de 5%. Após 

a fase de vácuo na coluna de adsorção, a PMC 

está completamente regenerada e pode adsorver 

CO
2
 novamente. 

Do sistema de beneficiamento, o biometano se-

gue para o posto de combustível,  instalado sobre 

em base civil construída para esse fim. Este pos-

to de combustível é constituído por: compressor 

com capacidade máxima de processamento de 

180 Nm3/h de biometano de uma pressão de 4 

bar para 250 bar, reservatório de alta pressão, 

composto por 32 cilindros de 125 l, divididos 

em 4 subskids, com volume total de 4.000 litros, 

interligados entre si e que trabalham com uma 

pressão de 250 bar e dispenser para abasteci-

mento dos veículos adaptados da frota de Fran-

ca, com duas linhas de abastecimento simultâ-

neas e pressão de trabalho de até 220 bar.

Quando em operação, o sistema de beneficia-

mento de biogás poderá produzir até 1.700 Nm3/

dia de biometano, que equivalente a um poten-

cial de substituição de 1.700 litros de gasolina 

comum por dia.  

6 RESULTADOS–IMPLANTAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA, MONTAGEM E 
COMISSIONAMENTO
Os projetos, obras de infraestrutura para instalação 

dos equipamentos doados e providências técnicas 

foram desenvolvidos em conjunto pelas equipes da 

Sabesp (RG - área operacional/TX- área de pesqui-

sa) e do Instituto Fraunhofer. 

A seguir fotos do recebimento e descarregamento 

do contêiner na ETE de Franca e das obras de in-

fraestrutura, como bases civis para instalação do 

contêiner, do posto de combustível e do reservatório.
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	 Figura 3. Vista da chegada do contêiner e seu descarregamento na ETE e da infraestrutura civil para instalação do 
contêiner, posto de combustível e do reservatório (fase de construção e base concluída). Fonte: Sabesp- RG, 2017

 
Figura 4 – Sequência de montagem do reservatório de biogás. Fonte: WAELKENS, B.; STERNAD, W., jun/2017
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Figura 5- Vista do projeto, com unidade de beneficiamento ao centro, cobertura para instalação do posto de 

abastecimento à frente, reservatório de biogás à direita, estação de compressão de biometano à esquerda, tendo ao 
fundo os digestores. Fonte: Sabesp- RG).

Na foto, o “flare” não pode ser visualizado, pois 

localiza-se atrás de um dos digestores.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O biogás na forma de biometano é um gás inter-

cambiável com gás natural e também uma fon-

te de energia renovável despachável, em função 

das possiblidades de transporte. 

Conforme comentado anteriormente, no pro-

cesso de produção de biometano é utilizada em 

torno de 80% da energia contida no biogás para 

produção de energia limpa e consumidos até 

20% pela tecnologia de tratamento. Esta efi-

ciência de utilização da energia do biogás torna o 

biometano uma comparação alternativa compe-

titiva a sistemas de cogeração de energia elétrica 

e calor, onde em geral 33% a 40% da energia do 

biogás é convertida em eletricidade. Se a energia 

térmica for utilizada, a eficiência global obtida 

pode variar de 83 a 88 %.

Algumas vantagens do uso do biogás de ETEs 

como fonte de energia para produção de bio-

metano são a produção de forma contínua, a 

armazenagem e tratamento no local de geração 

do biogás. O biometano pode, então, ser usado 

em frota própria ou ser injetado na rede de gás 

natural nos locais onde essa prática está regu-

lamentada ou em duto dedicado para um cliente 

específico (por exemplo, uma indústria) ou ser 

transportado via caminhão. Em todos esses usos, 

há necessidade de compressão do gás. 

Com relação ao projeto de produção de biometano 

na ETE Franca, foram necessários estudos, pesqui-

sas, busca por normas, por materiais e equipamen-
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tos próprios para biogás, de forma a garantir segu-

rança. Houve muita interação entre os integrantes 

do projeto para viabilizar: os trâmites administra-

tivos e fiscais para recebimento dos equipamentos 

doados, os projetos de infraestrutura para instala-

ção dos equipamentos e  sua  execução,  a integra-

ção das novas unidades com sistema existente e o 

comissionamento das unidades. 

As próximas etapas incluem: revisão do estudo 

inicial de viabilidade do projeto de pesquisa, mo-

nitoramento da qualidade do biogás e biometano 

e  testes para avaliação dos efeitos de seu uso em 

veículos. A contabilização dos custos de investi-

mento e dos custos com operação, manutenção, 

monitoramentos e testes, servirá de referência 

para planejamento de projetos de uso de biogás. 

O projeto representa uma oportunidade de redu-

ção de gases de efeito estufa com o uso de biome-

tano em veículos e de inovação tecnológica, com 

elaboração de projetos de infraestrutura, implan-

tação, operação e monitoramento unidade de be-

neficiamento de biogás e avaliação de tecnologia 

para produção de biometano e dos efeitos de sua 

utilização como combustível veicular, de acordo 

com as exigências e especificações da ANP.

O comissionamento de todas as instalações con-

tou com a presença do parceiro alemão- Frau-

nhofer IGB e dos fornecedores dos equipamentos 

doados e participação da Sabesp. 

A partida do sistema está prevista para início de 

2018, após conclusão de todos os testes e verifi-

cações e atendimento das exigências dos órgãos 

reguladores. A partir desta fase serão iniciados 

os monitoramentos para avaliar o desempenho 

da tecnologia implantada, a qualidade  do bio-

metano e o seu efeito nos veículos. 

REFERÊNCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOM-

BUSTÍVEIS. ANP n° 8/2015 – Resolução para biometano oriundo 

de produtos e resíduos orgânicos agropastoris e comerciais des-

tinado ao uso veicular e às instalações residenciais, industriais e 

comerciais a ser comercializado em todo o território nacional.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOM-

BUSTÍVEIS. ANP n° 685/2017  Estabelece as regras para apro-

vação do controle de qualidade e a especificação do biometano 

oriundode aterros sanitários e de estações de tratamento de 

esgotos destinado ao uso veicular e às instalações residenciais, 

industriais e comerciais a ser comercializado em todo o território 

nacional.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. ARSESP Nº 744/2017-Dispõe sobre as condições 

de distribuição do biometano na rede de gás canalizado no Estado 

de São Paulo, e dá outras providências.

BEIL, M. Efficient upgrading and biomethane grid injection. In: 

BIOGAS ZUR GEWWINNUNG VON BIOMETHAN, 2017, Verona.

BILLIG, E.; THRAEN, D. Renewable methane -A technology evalua-

tion by multi-criteria decision making from an European perspec-

tive. Energy 2017, 139, 468–484. 

BUDZIANOWSKI, W.M.; WYLOCK, C.E.; MARCINIAK, P.A. Power re-

quirements of biogas upgrading by water scrubbing and biome-

thane compression: Comparative analysis of various plant confi-

gurations. Energy Convers. Manag. 2017, 141, 2–19.

CUCCHIELLA, F. et al ,. Biomethane: A Renewable  Resource as 

Vehicle Fuel, October 2017.

DEUTSCHE ENERGIE AGENTUR - DENA. Resources The Role of 

Natural Gas and Biomethane in the Fuel Mix of the Future in 

Germany. Disponível em: https://www.Dena.De/en/home/. Aces-

so em: 21/11/2017. DENA, 2010.

DEUTSCHE ENERGIE AGENTUR - DENA. The Role of Natural Gas 

and Biomethane in the Fuel Mix of the Future in Germany. 

Disponível em: https://www.Dena.De/en/home/. Acesso em: 

17/11/2017.

EBERT MIKI, R. Projeto de beneficiamento de biogás para uso vei-

cular na ETE Franca da Sabesp: estágio atual e etapas futuras.  In: 

Congresso ABES FENASAN, 2017, São Paulo.

EUROPEAN BIOGAS ASSOCIATION - EBA. BIOGAS AND BIOME-

THANE Report 2015. Disponível em: http://european-biogas.Eu/. 

Acesso em: 21/11/2017. 

EUROPEAN COMMISSION - EC. Closing the Loop -An EU Action 

Plan for the Circular Economy. Disponível em: http://ec.Europa.

Eu/environment/circular-economy/index_en.Htm. Acesso em: 

21/11/2017.

GROPE, J. Concepts of Biomethane Production from Organic 

Waste and Residues. https://energie-fr-de.eu/.../conference-

-sur-le-biogaz-dans-la-chain Acesso em: 21/10/2017.

POLO, C. et al. State of the Art Review of Digester Gas Treatment 

and Upgrading Technologies. Proceedings of the Water Environ-

matéria de capa

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

15Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



ment Federation, Residuals and Biosolids 2017, pp. 679-699 

(21): Water Environment Federation. 

PROBIOGÁS. Guia técnico de aproveitamento de biogás em Esta-

ções de Tratamento de Esgoto - ETE. Coletânea de publicações 

do Probiogás, Brasília, 2015. Disponível em: https://www.giz.de/

en/downloads/probiogas-guia-etes.pdf.

MILTNER, M.; MAKARUK, A.; HARASEK, M. Review on available bio-

gas upgrading technologies and innovations towards advanced 

solutions. J. Clean. Prod. 2017, 161, 1329–1337. 

SCHLUTE-SCHULZE B., A. Green Gas/Biomethan in Deutschland: 

Status Quo 2006 der technischen Möglichkeiten und Kosten der 

Biogasaufbereitung. In: Green Gas Kongress, Berlim, 2006.

URBAN, W., GIROG, K., LOHMANN, H. Technologien und Kosten 

der Biogas, 2013.

VAN G.; LEGUIJT, C.; TALLAT-KELPSAITE, J. Supporting mechanisms 

for the development of biomethane in transport. Delft, CE Delft, 

Março, 2017. Disponível em: www.cedelft.eu.

WAELKENS, B.; STERNAD, W. Memorial Descritivo do Sistema de 

Beneficiamento de Biogás, Fraunhofer IGB, 2011.

WILKEN, D. et al. Biogas to Biomethane, UNIDO, Setembro, 2017. 

Disponível em: www.biogas-to-biomthane.com.

WOJCIECH M. et al.. Power requirements of biogas upgrading by 

water scrubbing and biomethane compression: comparative 

analysis of various plant Configurations. Energy Convers. Ma-

nag. 2017, 141, 2–19.

matéria de capa

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

16 Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



Heraldo Antunes Silva Filho*/ Adrianus van Haandel/ Lincoln Soares Mota

Otimização da modelação de remoção de 
nitrogênio em sistemas de lodo ativado
Modelling of nitrogen removal optimization in activated  
sludge systems

DOI: 10.4322/dae.2017.012

 Data de entrada: 
05/12/2016

 Data de aprovação: 
10/02/2017

Heraldo Antunes Silva Filho* – Doutor em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Professor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) E-mail: heraldoifce@gmail.com. 
Adrianus van Haandel – PhD em Engenharia Civil na University Of Cape Town - África do Sul. Professor da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). E-mail: adrianusvh@gmail.com.
Lincoln Soares Mota – Mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Engenheiro profissional. E-mail: lincoln_
sm@hotmail.com
*Endereço para correspondência: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Limoeiro do Norte, Eixo de 
Ambiente e Saúde. CEP: 62930-000,Limoeiro do Norte, Ceará. Telefone: (88) 3447-6413.

Resumo
A remoção de nitrogênio tem sido tradicionalmente realizada em sistemas de lodo ativado de fluxo contínuo 

(FC), mas recentemente a remoção em sistemas de lodos ativados operando sob um regime de alimentação 

em bateladas sequenciais (RBS) tem aplicação crescente. Neste trabalho se desenvolve um modelo de nitri-

ficação e desnitrificação no sistema de lodo ativado e se comparam os aspectos mais importantes de quatro 

variantes do sistema em termos da capacidade de remoção de nitrogênio. Mostra-se que a extensão máxima 

da remoção de nitrogênio é determinada pelas características do esgoto e por constantes cinéticas, mas 

num grau importante, também pelo tipo de sistema de remoção de nitrogênio (FC ou RBS) e pela natureza 

do lodo (floculento ou granulado). O sistema RBS com nitrificação e desnitrificação simultânea num reator 

unitário com lodo aeróbio granular mostrou ter a maior capacidade de remoção de nitrogênio. O sistema 

RBS com reatores dedicados para nitrificação e desnitrificação é o melhor quando se usa lodo floculento.  

Palavras-chave: Remoção de nitrogênio. Modelação. Otimização.

Abstract
Nitrogen removal in activated sludges systems has been traditionally accomplished in continuous flow (CF) systems, 

but recently nitrogen removal in systems operated in sequential batch mode (SBR) has increasing application. In 

this paper a model for nitrification and denitrifications is presented and the most important aspects of nitrogen 

removal in four variants of the  system are compared in terms of their nitrogen removal capacity. It is shown that the 

maximum extent of nitrogen removal is determined not only by the sewage characteristics and kinetic constants of 

the relevant biological processes, but to the large degree also depends on the nitrogen removal system (CF or SBR) 

and the nature of the sludge ( flocculent or granular). The SBR variant with simultaneous nitrification and denitri-

fication in a single reactor with granular sludges has shown to have the biggest nitrogen removal capacity. The SBR 

system with dedicated zones for nitrification and denitrification is the best solution when flocculent sludge is used. 

Keywords: Nitrogen removal. Modelling. Optimization. 
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1 INTRODUÇÃO
Logo depois de ficarem estabelecidos os conceitos 

básicos da nitrificação (DOWNING et al 1964) e des-

nitrificação (LUDZACK e ETTINGER, 1964 e WUHR-

MANN, 1964), os sistemas de lodo ativado para a re-

moção biológica de nitrogênio foram desenvolvidos. 

Esses sistemas tradicionais como as configurações 

Bardenpho (BARNARD, 1976) e UCT (SIEBRITZ et al. 

1982) eram de fluxo contínuo e tinham uma série de 

reatores, seguido por um decantador final. A Figura 

1 é uma representação esquemática de um sistema 

Bardenpho, com três reatores e um decantador final 

com o afluente passando sequencialmente por es-

ses reatores. No reator aeróbio, bactérias autotró-

ficas realizam a nitrificação, a oxidação de amônia 

para nitrato. Nos reatores anóxicos, a desnitrificação 

se desenvolve: o nitrato é reduzido a nitrogênio mo-

lecular e o material orgânico é oxidado por bactérias 

heterotróficas.

Nitrificação e Desnitrificação Simultânea (NDS) 

com aeração limitada em um único reator também 

foi experimentada em sistemas FC de remoção de 

nitrogênio (MATSCHE, 1972), mas foi abandonada 

porque os resultados tendiam a ser instáveis. Mais 

recentemente, tal prática tem encontrado aplica-

ção renovada em sistemas de RBS (RITTMAN, 1985; 

HELLINGA et al., 1998; POCHANA et al., 1999; SA-

TOH et al., 2003), tendo-se duas configurações 

básicas: (1) O sistema NDS com um único reator 

onde ocorrem os dois processos; e (2) O sistema 

N-D composto por duas zonas, uma aeróbia e outra 

anóxica, com recirculação interna para transferir o 

nitrato produzido na zona aeróbia para a zona anó-

xica. Na Figura 2 se apresenta um esquema dessas 

duas alternativas. As duas variantes são extremas: 

é possível ter um único reator com zonas de uma 

concentração de oxigênio dissolvido relativamente 

elevada, nas quais a nitrificação predomina e zonas 

com uma concentração baixa de oxigênio dissolvi-

do (OD), onde prevalece a desnitrificação.

Para um desempenho ótimo de ambos os siste-

mas, é necessário que a produção de nitrato seja 

igual à remoção de nitrato, de modo que, no final 

do tratamento de uma batelada, as concentrações 

tanto de amônia como de nitrato sejam baixas. Se 

esse não for o caso, haverá nitrogênio no efluen-

te, seja na forma de NH
4

+ ou na forma de NO
3

-. No 

sistema NDS a concentração de OD é usada para 

o controle da remoção de nitrogênio: quanto me-

nor a concentração de OD, menor é a taxa de ni-

trificação e maior a taxa de desnitrificação. Para a 

concentração ótima de OD, as taxas de ambos os 

processos são iguais durante o tratamento.

No sistema N-D, a divisão da massa de lodo nas 

zonas aeróbia e anóxica é a variável de controle. 

As massas de lodo na zona aeróbia e anóxico são 

estabelecidas de tal modo que a capacidade de 

nitrificação na zona aeróbia seja igual à capaci-

dade de desnitrificação da zona anóxica. A divisão 

da massa de lodo pode ser variável, alterando-se a 

fração do volume total do sistema ocupado pelas 

duas zonas: se o nitrato na zona anóxica aumenta, 

seu volume deve ser aumentado e, consequente-

mente, o volume da zona aeróbia deve ser redu-

zido. Para um desempenho ideal desses sistemas, 

as variáveis mais importantes (OD para NDS e 

massa de lodo ou volume das zonas para N-D) são 

controlados por sensores online.

Uma aplicação importante da configuração RBS 

foi o desenvolvimento de sistemas com lodo gra-

nular, em vez de lodo floculento, que tinham sido 

usados desde o desenvolvimento inicial do siste-

ma de lodo ativado. DE KREUK et al. (2005) mos-

trou que, em condições apropriadas, um lodo com 

grânulos macroscópicos se desenvolve com exce-

lentes características de sedimentação e elevada 

atividade. Dentro desses grânulos a transferência 

de oxigênio é limitada, de modo que zonas anóxi-

cas ou anaeróbias são formadas na parte central 

dos grânulos, onde a desnitrificação pode se de-

senvolver. Na periferia do grânulo a nitrificação 

se desenvolve, enquanto na maior parte da fase 

líquida uma concentração relativamente elevada 

OD de 2 a 2,5 mg.L-1 é aplicada (DE KREUK, 2006).

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

18

artigos técnicos

Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



	  
Figura 1: Representação esquemática do sistema 

Bardenpho para remoção de nitrogênio.

	  

Figura 2: Representação esquemática do sistema NDS 
(esq.) e N-D (dir.) para remoção de N em sistemas RBS.

Neste trabalho se mostra que a remoção de ni-

trogênio em sistemas de lodo ativado pelos pro-

cessos de nitrificação e desnitrificação pode ser 

modelada com as mesmas equações básicas, pro-

postas por VAN HAANDEL et al. (1981), embora a 

capacidade de remoção de nitrogênio seja dife-

rente para as diferentes configurações.

1.1 Modelação da remoção de nitrogênio em 
sistemas de lodo ativado

A massa de lodo em sistemas de lodo ativado com 

uma concentração uniforme é a mesma em siste-

mas de fluxo contínuo e em sistemas RBS operados 

sob condições comparáveis. Nesses sistemas, ex-

pressões para a concentração dos diferentes com-

ponentes do lodo foram desenvolvidos por Marais 

e Ekama (1976) e posteriormente incorporadas aos 

modelos apresentados pela Associação Internacio-

nal da Água, IWA (HENZE et al., 1986 e 1994). 

Lodo nitrificante (autotrófico) 

X
n
 = Y

n
R

s
(1+b

n
)N

c
/R

h
   (1)

Lodo ativo (heterotrófico):      

X
a
 = (1 f

us
-f

up
)YR

s
(1+b

h
)S

ta
/R

h
 (2)

Lodo endógeno: X
e
 = fb

h
R

s
X

a
 (3)

Lodo inerte: X
i
 = (f

up
/f

cv
)S

ta
  (4)

Lodo volátil: X
v 
= X

a
 + X

e
 + X

i

  = [(1-f
us

-f
up

) (1+fb
h
Rs)YR

s
/

(1+b
h
R

s
) + f

up
R

s
/f

cv
]S

ta
/R

h
  (5)

Lodo total: X
t
 = X

v
/f

v
  (6)

Onde: 

X
n
 = Concentração de lodo nitrificante (bactérias 

vivas autotróficas);

X
a
 = Concentração de lodo ativo (bactérias vivas 

heterotróficas);

X
e
 = Concentração do resíduo endógeno;

X
i 
= Concentração de lodo inerte (gerado de DQO 

afluente não biodegradável e particulada);

X
v
 = Concentração de lodo volátil (= X

a
 + X

e
 + X

i
);

X
t 
= Concentração de lodo total (volátil + mineral);

f
us

 = Fração da DQO afluente que é não biodegra-

dável e solúvel;

f
up

 = Fração da DQO afluente que é não biodegra-

dável e particulada;

f = Fração do lodo ativo decaído que permanece 

como resíduo (0,2, MARAIS e EKAMA, 1976);

f
cv 

= Proporção entre lodo volátil e a DQO (1,5 gD-

QO.g-1SVS - MARAIS e EKAMA, 1976);

f
v
 = Razão entre lodo volátil e total; 

b
h
= Constante de decaimento de heterótrofas  

(= 0,24*1,04(t-20) d-1 MARAIS e EKAMA, 1976);
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b
n
 = Constante de decaimento de autótrofas (= 

0,04*1,04(t-20) d-1 MARAIS e EKAMA, 1976);

Y = Coeficiente de rendimento para heterótrofas 

(0,45 gSVS.g-1DQO, MARAIS E EKAMA, 1976);

Y
n
=  Coeficiente de rendimento para autótrofas 

(0,10 gSVS.g-1DQO, MARAIS E EKAMA, 1976);

R
s
 = Idade de lodo;

R
h
 = Tempo de permanência hidráulico;

S
ta 

= Concentração da DQO do afluente; 

N
c
 = Concentração de nitrogênio a ser nitrificado.

O processo de nitrificação geralmente é descri-

to com a cinética de Monod com dois substratos: 

amônia e oxigênio dissolvido (STENTRÖM e PO-

DUSHKA, 1981; VAN HAANDEL e MARAIS, 1999). 

Nesse caso, a taxa de nitrificação pode ser descri-

ta como: 

r
N 

= (μ
max

/Y
n
)X

n
(N

a
/(N

a
+ K

n
))(OD/(OD+k

o
)) (7a)

Onde:

r
N
 = taxa de nitrificação (mg.L-1.d-1);

μ
max 

= taxa máxima de crescimento de nitrifican-

tes. (d-1);

N
a
 = concentração do substrato amônia (substrato 

1) (mgN.L-1);

K
n
 = constante de meia saturação para amônia 

(mgN.L-1);

OD = concentração de oxigênio dissolvido (subs-

trato 2)(mg.L-1);

k
o
 = constante de meia saturação para OD (mg.L-1).

Ambas as constantes de meia saturação são pe-

quenas (<1 mg.L-1), e em um reator aeróbio ope-

rando sob o regime de bateladas sequenciais a 

concentração de amônia é alta até que quase 

todo este substrato seja nitrificado de modo que: 

N
a
 >> K

n 
e N

a
/(N

a
+ K

n
) ≈ 1. Nessas condições a Eq. 

(7a) se simplifica para: 

r
N
 = (μ

max
/Y

n
)X

n
(OD/(OD+k

o
) = (μ

m
/Y

n
)X

n
 (7b)

Se a concentração de OD também é alta, a taxa de 

nitrificação é máxima e se expressa como:

r
Nmax

 = (μ
max

/Y
n
)X

n
 (7c)

A taxa de desnitrificação num reator anóxico de-

pende da natureza e da disponibilidade de mate-

rial orgânico, bem como da presença de nitrato e 

de lodo ativo. A taxa máxima de desnitrificação se 

desenvolve quando tanto o substrato solúvel (facil-

mente biodegradável) como o particulado (lenta-

mente biodegradável) estão disponíveis. Essa taxa 

foi modelada como (VAN HAANDEL et al., 1981):

rDmax
 = (k

1
+k

2
)X

a
  (8a)

A Eq (8a) indica que a taxa de desnitrificação é 

proporcional à concentração de lodo ativo (a mas-

sa de bactérias heterotróficas), e que a proporcio-

nalidade depende de dois substratos: o material 

solúvel (k1
) e o material particulado (k

2
). Quando o 

material solúvel é metabolizado e não mais dispo-

nível, a Eq. (8a) se simplifica para:

r
D
 = k

2
X

a
   (8b)

Depois de metabolizar também o material lenta-

mente biodegradável, a desnitrificação depende 

da respiração endógena, ou seja, o próprio lodo se 

torna substrato:

r
D
 = k

3
X

a
   (8c)

Onde:

r
D
 = taxa de desnitrificação no reator anóxico;

k
1
, k

2
, k

3
= constantes de desnitrificação associa-

das com metabolismo de material facilmente e 

lentamente biodegradável e respiração endógena 

respectivamente. Van Haandel et al (1981) pro-
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puseram: k
1
 = 0,73*1,2(t-20); k

2
 = 0,1*1,08(t-20); k

3 
= 

0,08*1,03(t-20) mgN.mg-1Xa.d-1.

Nas Figuras 3a e 3b, perfis da concentração de 

nitrato em função do tempo são mostrados para 

reatores anóxicos em sistemas de fluxo contínuo. 

No reator pré-D (antes da aeração), a taxa de des-

nitrificação inicialmente é alta de acordo com a 

Eq. (8a), mas quando o material facilmente biode-

gradável é metabolizado a taxa se reduz e Eq. (8b) 

passa a descrever o processo. No reator pós D (de-

pois da aeração), a taxa é de acordo com a Eq (8c).

	  

Figura 3a: Perfil típico de nitrato-tempo em reator 
anóxico de fluxo pistão.

	  
Figura 3b: Perfil nitrato-tempo em sistemas anóxicos 

RBS.

Em sistemas RBS, é inevitável que parte do ma-

terial facilmente biodegradável seja usado por 

oxigênio dissolvido e, portanto, não esteja dispo-

nível para a desnitrificação. Em sistemas de RBS 

do tipo N-D, a taxa de desnitrificação tenderá a 

mudar à medida em que a batelada está sendo 

tratada. Isso é exemplificado na Figura 3b (curva 

desenhada). No ambiente anóxico, a taxa de des-

nitrificação é alta logo depois da alimentação de 

uma batelada, mas após o metabolismo da DQO 

facilmente biodegradável a taxa diminui e pode 

ser descrita pela equação (8b). Se o tempo para o 

tratamento de uma batelada for suficientemente 

longo, eventualmente todo o material orgânico 

vai ser utilizado e a taxa será reduzida para o va-

lor da Equação (8c). Em um sistema de N-D, onde 

a nitrificação é aplicada sem nitrato inicialmente 

presente, a taxa de desnitrificação experimen-

tal se aproxima da taxa teórica da Eq. (8b) ainda 

mais perto do que na Figura 2, por duas razões: 

(1) inicialmente, o nitrato não está disponível e o 

material facilmente biodegradável é metaboliza-

do em alta taxa no reator aeróbio e (2), em geral, 

o tempo sem o material particulado vai ser curto 

ou mesmo inexistente. Portanto, a Eq. (8b) dá uma 

descrição adequada da taxa de desnitrificação no 

reator anóxico de um sistema de N-D.

1.2 Modelação da remoção de nitrogênio em 
sistemas de fluxo contínuo

As considerações básicas para a modelação do 

sistema Bardenpho são: (1) a produção de nitrato 

no reator aeróbio (que depende da concentração 

de amônio disponível no afluente, N
c
) deve ser 

acompanhada por uma capacidade de remoção 

de nitrato nos reatores anóxicos, que depende 

da concentração de lodo ativo e da concentração 

da DQO biodegradável no afluente e (2) a recir-

culação de licor misto deve ser tal que o nitrato 

esteja realmente disponível para desnitrificação 

nos reatores anóxicos. VAN HAANDEL E MARAIS 

(1999) desenvolveram a seguinte equação: 

(N
c
/S

ba
)

o
 = (a+s+1)(f

dn
f

sb
+k

2
C

r
f

m
)/[a+(k

2
/k

3
)(s+1)]            (9)

Onde:

(N
c
/S

ba
)

o
 = razão máxima que permite remoção 

completa de nitrogênio;
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N
c
 = concentração de nitrogênio no afluente que 

deve ser removida;

S
ba

 = DQO biodegradável do afluente;

a, s = taxas de recirculação da zona de nitrificação 

e do decantador (Fig. 1);

f
dn 

= razão entre a remoção de nitrato e metabo-

lismo da DQO;

= (1-f
cv

Y)/2,86 =1/8,6= 0,11 mgN.mg-1DQO;

f
sb

 = fração da DQO biodegradável que é solúvel 

no afluente (≈ 0,25);

C
r
 = YR

s
/(1+b

h
R

s
);

f
m

 = fração máxima da massa de lodo em ambien-

te anóxico que permite nitrificação eficiente;

= 1-(1+K
n
/N

ad
)(b

n
+1/R

s
)/μ

m
 (VAN HAANDEL et al., 

1981);

N
ad

 = concentração desejada de amônia residual 

no efluente (por exemplo. < 2 mg.L-1);

K
n
 = concentração de meia saturação de amônia 

para nitrificação.

A razão (N
c
/S

ba
)

o
 representa a proporção entre o 

substrato da nitrificação (N
c
) e o da desnitrifica-

ção (S
ba

). Essa razão pode ser transformada facil-

mente em razão NTK/DQO do afluente que per-

mite remoção completa de nitrogênio, (N
ta

/S
ta

)
o
: 

(N
ta

/S
ta

)
o
 = (N

c
/S

ba
)(1-f

us
-f

up
)+ (N

l
+N

te
)/S

ta 
(10)

A idade de lodo mínima para haver desnitrificação 

se calcula para f
m

 = 0, i.e. quando 

1-(1+K
n
/N

ad
)(b

n
+1/R

sm
)/μ

m
 = 0 ou

R
sm

 = 1/(μ
m

/(1+K
n
/N

ad
) -b

n
)  (11)

Na Figura 4, a razão (N
c
/S

ba
)

o
 e (N

ta
/S

ta
)

o
 estão plo-

tados em função da idade do lodo. Para traçar 

esse gráfico, uma série de características do es-

goto e de condições operacionais devem ser co-

nhecidas. Estas são apresentadas na Tabela 1. As 

características das águas residuárias (coluna 1) 

são típicas para esgotos municipais, exceto os va-

lores para a temperatura, que é um valor para as 

regiões tropicais. No que diz respeito às condições 

operacionais (coluna 2), esses valores são presu-

midos, compatíveis com valores comumente usa-

dos na prática. Os valores das constantes (coluna 

3) dependem da temperatura e até certo ponto da 

origem da água residuária a ser tratada. A Fig. 4 

mostra que nas condições de Tabela 1 e para uma 

proporção “normal” (N
ta

/S
ta

 ≈ 0,1 mgTKN.mg-1D-

QO aproximadamente), a remoção completa de 

nitrogênio é possível quando a idade de lodo não 

é muito pequena. Na Fig. 4, a idade de lodo de 8 

d é ótima, porque possibilita N
ta

/S
ta

 = (N
ta

/S
ta

)
o
 = 

0,10 mgN.mg-1DQO. Para idades de lodo maiores, 

a remoção completa de N é possível, mas o cus-

to de investimento (maior volume) e de operação 

(maior consumo de energia) maiores é maior. Por 

essa razão não é recomendável usar uma idade de 

lodo maior do que oito dias para as condições da 

Tabela 1.

Figura 4: Razão máxima TKN/DQO que pode  
ser removido num sistema Bardenpho como função  

da idade de lodo. A razão máxima (Nc/Sba)o também 
está indicada.
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Figura 5: Volume específico de um sistema Bardenpho 
como função da concentração de lodo para uma idade 

de lodo ótima de Figura 4 e condições da Tabela 1.

Tabela 1: Características da água residuária,  
condições operacionais e constantes necessárias  

para calcular as taxas de nitrificação e desnitrificação 
em sistemas de lodo ativado.

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3

Características da água 
residuária

Condições 
operacionais

Constantes 
cinéticas

S
ta

600 mg.L-1 R
h

0,5 d μ
max

0,5 d-1

N
ta

60 mg.L-1 R
s

20 d k
2

0,15 gN/
gX

a
-1d-1

f
us

0,10 V
b
/V

r
0,5 k

3

0,10 gN/
gX

a
-1d-1

f
up

0,05 H 2 m k
n

1 mg.L-1

f
bs

0,2 a 4 k 0,3 g.L-1

f
v

0,75 s 1 v
o

10 m.h-1

Temperatura 25 oC N
ad

2 ngN.L-1 k
o

1 mg.L-1

Em termos práticos, é de grande importância sa-

ber qual é o volume mínimo necessário para tratar 

águas residuárias com uma determinada compo-

sição. Isso só pode ser feito quando se conhecem 

os valores da concentração e composição do ma-

terial orgânico afluente, bem como a sedimenta-

bilidade. A sedimentabilidade de um lodo pode 

ser expressa pela equação proposta por Vesilind 

(1968), para determinação da velocidade de sedi-

mentação:

v = v
o
exp(-kX

t
)    (12)

Onde

v = velocidade de sedimentação;

v
o
 = constante que reflete a velocidade a velocida-

de de sedimentação não estorvada;

k = constante que reflete a compressibilidade do 

lodo. 

Os valores das constantes k e v0
 podem ser de-

terminados experimentalmente se os valores das 

constantes de Vesilind são conhecidos (ou esti-

mados), os valores ótimos de concentração para 

um valor mínimo do volume específico do sistema 

(volume de reatores + decantador por m3.d-1 de 

afluente) podem ser calculados, como mostram 

Van Haandel e Marais (1999). 

v
r
 = mX

t
.S

ta
/X

t
  (13)

v
d
 =s

f
H/(v

o
exp(-kX

t
) (14)

Onde: 

v
r
 = volume específico dos reatores (m3.m-3.d-1);

v
d
 = volume específico do decantador (m3.m-3.d-1);

s
f
 = fator de segurança (≈ 2);

H = altura do decantador (≈ 4 m).

Como exemplo se vê na Figura 5 o volume dos 

reatores e do decantador, bem como o total em 

função da concentração de lodo para os dados 

de Tabela 1 (Rs
 = 8 d). A concentração ótima é X

t
 

= 5 g.L-1, porque para essa concentração o volume 

do sistema é mínimo: 149 e 255 L.m-3.d-1 para o 

decantador e os reatores respectivamente e 404 

L.m-3.d-1 para o sistema total. Esses cálculos ago-

ra podem ser feitos para qualquer idade de lodo e, 

assim, o projeto otimizado do sistema Bardenpho 

para remoção de nitrogênio pode ser definido em 

função dessa variável. Isso se mostra na Figura 6, 

onde se evidencia que, mesmo para as boas pro-

priedades de sedimentação do lodo que se supôs 

(k = 0,3 L.g-1, v
0
 = 10 m.h-1), o volume do decanta-
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dor é uma fração considerável do volume dos rea-

tores para qualquer idade do lodo.

Uma vez que o volume específico do sistema te-

nha sido estabelecido, é fácil calcular a capacida-

de de remoção de nitrogênio, que é a quantidade 

de nitrogênio que pode ser removida por unidade 

de volume do sistema e por unidade de tempo. A 

capacidade de remoção de nitrogênio é a razão 

entre a concentração de nitrogênio que pode ser 

removida (N
c
) e o volume específico total. A Figura 

7 mostra a capacidade de remoção de nitrogênio 

de um sistema Bardenpho em função da idade do 

lodo. No exemplo, pode claramente ser visto que 

a capacidade de remoção de nitrogênio passa por 

um máximo de 126 mgN.L-1d-1 para uma idade de 

lodo de 10,4 d. A variável idade de lodo é impor-

tante para os custos de investimento porque de-

fine o volume mínimo do sistema (Figura 6), mas 

também para os custos operacionais porque influi 

no consumo de oxigênio e na produção de lodo. Se 

a remoção completa de nitrogênio não é possível 

num sistema Bardenpho, o nitrogênio residual es-

tará no efluente principalmente como nitrato.

	  
Figura 6: Volume específico de um sistema Bardenpho 
em função da idade de lodo para concentração ótima 
de lodo (Fig.5) e características de esgoto e condições 

operacionais da Tabela 1.

	  

Figura 7: Capacidade máxima de remoção de 
nitrogênio de um sistema Bardenpho, num RBS N-D e 

RBS NDS com lodo granulado como função da idade de 
lodo para as especificações de Tabela 1.

1.3 Modelação da remoção de nitrogênio no 
sistema RBS do tipo N-D

No reator aeróbio do sistema N-D pode-se supor 

que a nitrificação ocorra a taxa máxima, já que 

nem amônia nem OD são limitantes, enquanto a 

batelada está sendo processada. No reator anóxi-

co a taxa de desnitrificação pode ser expressa pela 

Eq. (8b). No sistema N-D, a capacidade de produ-

ção de nitrato no reator aeróbio será igual à capa-

cidade de remoção de nitrato do reator anóxico se: 

C
N
 = V

ae
r

N
 = C

D
 = V

an
r

D
   (15a)

Portanto

V
ae

 (μ
max

/Y
n
)X

n
= V

an
k

2
X

a
   (15b)

ou

V
ae

μ
max

/(1+b
n
R

s
)N

c
= V

an
k

2
Y/(1+b

h
R

s
)S

ba
 (15c)

ou ainda

r
N
/r

D
 = V

an
/V

ae
 = [μ

max
/(1+b

n
R

s
)]/[ k

2
Y/(1+b

h
R

s
)]*(N

c
/

S
ba

)     (15d)
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onde:

C
N
 = capacidade de nitrificação no reator aeróbio;

C
D 

= capacidade de desnitrificação no reator anó-

xico;

V
ae 

= volume do reator aeróbio;

V
an 

= volume do reator anóxico;

S
ba

 = concentração da DQO biodegradável no 

afluente.

A partir da Eq. (15 d), pode-se notar que a pro-

porção entre o volume do reator anóxico e do 

aeróbio depende das constantes cinéticas para a 

nitrificação e desnitrificação (μ
max

, b
n
, k

2
, b

h
, que 

dependem todas da temperatura), a idade de lodo 

é a razão entre as concentrações do substrato a 

ser nitrificado (N
c
) e do substrato utilizado para 

desnitrificar (S
ba

). Assim, para qualquer proporção 

de N
c
/S

ba
 a razão entre o volume V

ae
/V

an
 pode ser 

calculada como uma função da idade do lodo. Em 

princípio, a proporção indica a divisão do volume 

para a remoção completa de nitrogênio, mas exis-

te uma condição limitante: a idade de lodo deve 

ser suficiente para a nitrificação ocorrer. Essa ida-

de de lodo mínima do sistema N-D pode ser calcu-

lada como (VAN HAANDEL et al., 1981):

R
sm

 = 1/[μ
m

V
ae

/(V
ae

+V
an)

-b
n
]   (16)

Para calcular a capacidade de remoção de nitrogê-

nio do sistema RBS N-D, primeiramente deve ser 

estabelecido quanto tempo está disponível para o 

tratamento biológico. O tempo necessário para o 

tratamento de uma batelada de água residuária é 

composto por quatro partes: (1) descarga de bate-

ladas de afluente no reator; (2) tratamento bioló-

gico; (3) sedimentação do lodo após o tratamento 

e (4) descarga do efluente tratado. Os passos (1) e 

(4) dependem de equipamento de bombeamento 

e podem ser considerados essencialmente cons-

tantes e curtos. Passo (3) depende da concentra-

ção total de lodo, X
t
, expressa na Equação (6).

O tempo de sedimentação pode ser calculado di-

vidindo a altura que o lodo tem de sedimentar (a 

altura das bateladas de água residuária) pela velo-

cidade de sedimentação:

t
s 
= H/v = H/(v

o
exp(-kX

t
))   (17)

Onde:

H = altura de sedimentação de lodo = V
b
/V

r
*H

r
;

H
r
 = altura do reator;

v = velocidade de sedimentação do lodo;

k, v
0
 = Constantes de sedimentabilidade de Vesilind.

Em sistemas de lodo ativado com remoção de ni-

trogênio, normalmente o tempo necessário para 

a nitrificação é o fator determinante do tempo de 

aeração, e pode ser expresso como a razão entre a 

massa de nitrogênio a ser removido e a massa ni-

trificada ou desnitrificada por unidade de tempo:

t
b
 = (N

c
V

b
)/(r

N
V

ae
) = (N

c
V

b
)/(r

D
V

an
)  (18)

Onde:

t
b 

= tempo necessário para o tratamento biológico;

N
c 

= concentração de amônia que deve ser remo-

vida no sistema; 

V
b
 = volume da batelada.

Conforme a Eq. (15), a proporção entre volumes ae-

róbio e anóxico depende das taxas de nitrificação e 

desnitrificação. Por exemplo, para as especificações 

da Tabela 1, calcula-se que para uma idade de lodo 

de 20 d as taxas de nitrificação e desnitrificação são:

r
N
 = (μ

max
/Y

n
)X

n
 = 0,5/0,1*0,1*20/(1+0,05*20)49/0,5= 

490 mgN.L-1.d-1=20,4 mg.L-1.h-1

r
D
 = k

2
X

a
 = 0,15*0,45*20/(1+0,3*20)510/0,5 = 196 

mg.L-1d-1 = 8,2 mg.L-1h-1

Portanto: V
an

/V
ae

 = r
N
/r

D
 = 20,4/8,2 = 2,49

e
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V
ae

/V
r
 = V

ae
/(V

ae
 + 2,49V

ae
) = 0,29 e V

an
/V

r 
= 0,71

Para otimizar o sistema N-D se aplica o seguinte 

procedimento, exemplificado na Tabela 2. 

(1) Seleciona-se uma faixa de vazões do afluente. 

No exemplo da Tabela 2 escolheu-se um volume 

de 15 L e uma faixa de vazões de 30 a 50 L.d-1 

(coluna 1);

(2) Definidos os dados da Tabela 1, para determi-

nada idade de lodo (no exemplo R
s
 = 20 d) calcu-

la-se os fatores que são determinados pela idade 

de lodo: a concentração de nitrogênio necessário 

para produzir lodo, Nl
, a concentração de nitrogê-

nio a ser removida N
c 

= N
ta 

– N
l 
- N

te
 e os volumes 

aeróbio e anóxico. No exemplo usou-se um volu-

me de 15 L, para uma idade de lodo de 20 d, por-

tanto, calcula-se:

N
l 
= 9,2 mg.L-1 e Nc = 60 - 9,2 – 2 = 48.8 mg.-1

V
an

/V
ae

 = [μ
max

/(1+b
n
R

s
)]/[ k

2
Y/(1+b

h
R

s
)]*(N

c
/S

ba
) = 

2.5, i.e. V
ae

 = 4,3 e V
an

 = 10,7 L

(3) Para a faixa de vazões selecionada calculou-se 

as concentrações de X
n
 e X

a
 (colunas 2 e 3) e as ta-

xas de nitrificação e desnitrificação (colunas 5 e 6); 

(4) Com Eqs. 17 e 16 calculou-se os valores do tempo 

de aeração (coluna 7) e de sedimentação (coluna 8), 

bem como o tempo total de tratamento de uma ba-

telada (coluna 9) para a faixa de vazões selecionadas;

(5) Calcule o número de bateladas por dia (Nb
 = 24/

t
t
, coluna 10) e a vazão que pode ser tratada (colu-

na 11) como o produto N
b
V

b
;

(6) Agora se compara a vazão aplicada (coluna 

1) com a vazão que pode ser tratada (coluna 11). 

Pode se observar no exemplo de Tabela 2 que para 

uma vazão aplicada de 30 L.d-1 (primeira linha) a 

vazão que pode ser tratada é 35,6 L.d-1. Portanto, 

para essa vazão o sistema está subcarregado. Por 

outro lado, para uma vazão aplicada de 50 L.d-

1 (penúltima linha) a vazão que pode ser tratada 

é 40,3 L.d-1. Portanto, para essa vazão o sistema 

está sobrecarregado; 

(7) Por tentativas descobre-se que a vazão máxi-

ma que pode ser tratada é 40,9 L.d-1 (última linha), 

quando a vazão aplicada é igual à vazão que pode 

ser tratada e o sistema funciona em capacidade 

máxima para a idade de lodo de 20 d. Natural-

mente com um computador pode-se estabelecer 

a vazão máxima com o “Solver” do Excel. 

Tabela 2: Procedimento de identificação da vazão máxima que pode ser tratada sob as condições apresentadas na 
Tabela 1 idade de lodo de 20 d.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Qa Xn Xa Xt rN rD tb ts tt Nb Q

30 98 1,30 4,90 20,3 8,1 4,2 0,7 5,1 4,7 35,6

34 111 1,47 5,55 23,1 9,2 3,7 0,8 4,7 5,1 38,2

38 124 1,64 6,21 25,8 10,3 3,3 1,0 4,5 5,3 40,1

42 137 1,82 6,86 28,5 11,4 3,0 1,2 4,4 5,5 41,1

46 150 1,99 7,51 31,2 12,4 2,7 1,4 4,4 5,5 41,2

50 163 2,16 8,16 33,9 13,5 2,5 1,7 4,5 5,4 40,3

40.9 133 1,77 6,68 27,7 11,1 3,1 1,1 4,4 5,5 40,9
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Os cálculos na Tabela 2 indicam que o sistema 

tem uma capacidade de remoção de nitrogênio 

de QaNc = 40,9*48,8 = 1996 mgN.d-1 ou 1996/15 

= 133 mgN.L-1d-1 para a idade de lodo de 20 d. 

Esse procedimento pode agora ser repetido para 

diferentes idades de lodo, estabelecendo-se as-

sim a maior capacidade de remoção de nitrogê-

nio do sistema. Na Figura 8 podem-se observar os 

valores do tempo de sedimentação e de aeração 

e ainda o tempo de processamento de uma bate-

lada em função da idade de lodo. Na Figura 9 se 

apresenta a capacidade de remoção de nitrogênio 

em função da idade de lodo. A capacidade máxi-

ma encontrada é 138 mgN.L-1d-1 para a idade 

de lodo ótima do sistema, que é 13 d. Conclui-se 

que esse valor é marginalmente maior que a ca-

pacidade do sistema Bardenpho, que era calcula-

da em 126 mgN.L-1d-1 para uma idade de lodo 

de 10,4 d. Entretanto, nos cálculos se supôs que 

a sedimentabilidade do lodo no sistema Barden-

pho e no sistema N-D fossem iguais: k = 0,3 L.g-1 

e v0 = 10 m.h-1. Na realidade, o lodo do sistema 

em bateladas terá uma sedimentabilidade bem 

melhor, que leva a uma capacidade de remoção 

de nitrogênio bem maior. Por exemplo, quando se 

adota k = 0,2 L.g-1, um valor perfeitamente realis-

ta para um sistema RBS, a capacidade de remoção 

de nitrogênio aumenta para 174 mg.L-1d-1 para 

uma idade de lodo de 16 d como mostra também 

a Figura 9. Portanto, para a mesma capacidade de 

remoção de nitrogênio, o volume do sistema RBS 

N-D pode ser até 1 – 126/174 = 28% menor que o 

volume do sistema Bardenpho.

	  

Figura 8: Tempo de sedimentação e do tratamento 
biológico em sistemas RBS em função de Rs (k = 0,4 l/g; 

vo = 10 m/h).

	  
Figura 9: Número de bateladas por dia que podem 

ser tratadas em um sistema N-D sob as condições da 
Tabela 1.
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1.4 Modelo para o sistema NDS usando lodo 
granulado

Em sistemas RSB com nitrificação e desnitrifica-

ção simultâneas (NDS), as taxas de r
N
 e r

D 
de novo 

devem ser iguais, de modo que o nitrato é remo-

vido à medida em que é produzido. As mesmas 

expressões básicas para as taxas de nitrificação 

e desnitrificação, usadas para modelar o sistema 

N-D, podem novamente ser aplicadas, mas agora 

ambas têm valores reduzidos, devido à presença 

de uma concentração limitada de oxigénio dis-

solvido (OD). A influência da concentração de OD 

sobre a taxa de nitrificação e desnitrificação pode 

ser expressa como

r
N
 = r

Nmax
OD/(OD+k

o
) (19)

e

r
D
 = k

2
’X

a
  (20)

Onde:

r
Nmax 

= (μ
max

/Y)X
n
;

k
2
’= constante de desnitrificação com valor redu-

zido devido à limitação de OD. 

Para encontrar o valor da concentração de OD 

para o qual r
N
 = r

D
, uma investigação experimental 

foi realizada com lodo granular. Para essa finali-

dade, uma amostra de lodo granular foi obtida de 

um sistema operando em grande escala na Holan-

da e descrito por Pronk et al (2015). Essa amostra 

de lodo foi usada como inóculo para o RSB - sis-

tema NDS em escala piloto (15 L) operado a uma 

temperatura de 25°C e a uma idade do lodo de 20 

dias, enquanto era alimentada com esgoto da ci-

dade de Campina Grande (PB) por um período de 

seis semanas. Testes foram realizados para avaliar 

se o sistema NDS poderia ser operado uma eleva-

da concentração de OD e ainda assim apresentar 

uma elevada taxa de desnitrificação. A investiga-

ção experimental foi composta de duas partes: (1) 

uma investigação específica para determinar a 

constante de meia saturação para OD de nitrifica-

ção do lodo granular e (2) uma investigação para 

determinar as taxas de nitrificação e desnitrifica-

ção como uma função da concentração de OD.

(1) Constantes de nitrificação para lodo granular

O valor da constante de meia saturação de OD 

foi determinado usando respirometria como uma 

ferramenta. Cloreto de amônio foi adicionado ao 

lodo, e a taxa de consumo de consumo de oxigê-

nio (TCO) foi determinada para diferentes faixas 

de concentração de OD. A Figura 10 mostra um 

respirograma típico. Esse respirograma foi obti-

do com um respirômetro automatizado acoplado 

a um computador, que funciona sob as seguintes 

condições: uma batelada era aerada até atingir 

uma concentração de OD máxima prefixada. Em 

seguida, a aeração era interrompida pelo software 

do respirômetro, enquanto a agitação da amostra 

continuava para manter uma suspensão uniforme. 

Durante o período sem aeração, a concentração 

de OD diminuía devido ao consumo, até que um 

limite inferior, também prefixado, fosse alcança-

do e a aeração era retomada. O software calculou 

a taxa de consumo de oxigénio (TCO) a partir da 

inclinação da reta OD-tempo durante os períodos 

sem aeração. Tanto a concentração de OD e TCO 

eram representadas graficamente em função do 

tempo no monitor do computador, enquanto o 

ensaio prosseguia. O respirograma assim obtido é 

a chave para os cálculos da taxa de crescimento 

máxima, μ
max

 e a constante de meia saturação, k
o
,. 

O procedimento de cálculo é o seguinte:
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Figura 10: Respirograma mostrando a TCO (gráfico 

inferior) em função do tempo quando se aplicam 
diferentes concentrações de OD.

	  

Figura 11: Taxa de nitrificação e  desnitrificação e taxa 
de variação da concentração de nitrato em função da 

concentração de OD.

Tabela 3: Dados respirométricos de Fig. 10 para determinar as constantes de nitrificação de uma batelada de lodo 
granulado: Taxa máxima de crescimento de nitrificantes e constante de meia saturação de OD.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faixa de 
OD OD médio TCO (tot) TCO (nit) rN  (exp.) ko = 2,5 ko = 2.75 ko = 3,0 ko = 3.25 ko = 3,06

RNmax

4 – 4.4 4.2 100 75 16.4 26.2 27.1 28.1 29.1 28.3

2.4-3.4 2.8 92 67 14.7 27.8 29.1 30.5 31.8 30.8

1.5-2.5 2.2 78 53 11.6 24.8 26.1 27.4 28.7 27.7

0.6-1.5 1.2 49 36 7.9 24.7 26.3 28.0 29.7 28.4

Média de r
Nmax

25.9 27.2 28.5 29.8 28.8

Desvio padrão 1.48 1.38 1.338 1.354 1.337

(1) Usando a equação (1) calcular a concentração 

bactérias autotróficas e heterotróficas na amos-

tra de lodo granulado. No caso particular de ope-

ração que gerou o lodo de Fig. 10, esses valores 

foram Xn
 = 132 mg.L-1 (Equação (1)) e Xa = 1540 

mg L-1 (Equação (2));

(2) Determinar a taxa de respiração endógena da 

amostra prolongando a aeração até a TCO ficar 

praticamente constante. No caso de o respirogra-

ma da Figura 10, foi observado um valor de 25 mg 

L-1 h-1 (não mostrado no respirograma);

(3) Adicionou-se uma solução de cloreto de amô-

nia à amostra assim preparada e observou-se a 

TCO em função do tempo, diminuindo-se gra-

dualmente a concentração média de OD. O respi-

rograma mostra os valores de OD em função do 

tempo. Na tabela 3 podem-se observar as faixas 

de OD (coluna 1), bem como a concentração mé-

dia de OD (coluna 2); 

(4) As taxas de consumo de oxigênio para a ni-

trificação são determinadas subtraindo a taxa 

de respiração endógena do TCO total observado 
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para cada uma das concentrações de OD (Tabela 

3, coluna 3 e 4);

(5) As taxas de nitrificação agora são calculadas 

sabendo que há uma relação linear entre o con-

sumo de oxigênio e a produção de nitrato. O valor 

estequiométrico é 64/14 = 4,57 mgO.mg-1N. As 

taxas de nitrificação, r
N
, estão na coluna 5;

(6) Uma estimativa da taxa máxima de nitrifica-

ção, r
Nmax

, e constante de meia saturação, ko, pode 

agora ser feita: r
Nmax

 = r
N
(OD+k

o
)/OD. No entanto, 

o valor da meia saturação não é conhecido ainda. 

O problema é resolvido por um processo de ten-

tativa e erro exemplificado na Tabela 3: para dife-

rentes valores da constante k
o
 e r

N 
e as diferentes 

concentrações de OD os valores de r
Nmax 

são calcu-

lados nas colunas 6 a 9. O ideal para o verdadeiro 

valor de k
o
 o valor de r

Nmax
 deve ser constante, in-

dependentemente da concentração de OD e igual 

à média e o desvio-padrão deve ser zero. Devido a 

erros experimentais, o valor de r
Nmax

 não será exa-

tamente constante para qualquer valor k
o
 e para 

todos os valores de um desvio padrão k
o
 pode ser 

calculada. A melhor estimativa para k
o
 é o valor 

que produz o menor desvio padrão. Por tentativa 

e erro, neste caso: k
o 

= 3,06 mg.L-1 (coluna 10). A 

melhor estimativa para a taxa máxima de nitrifi-

cação é o valor médio para k
o
 = 3,06 mg.L-1: r

Nmax
 = 

28,8 mgN.L-1h-1;

(7) Agora, a taxa de crescimento máximo das nitri-

ficantes pode ser facilmente calculado: r
Nmax

 = (μ
max

/

Y
n
)X

n
. Para as condições prevalecentes durante a 

geração do lodo granular, a concentração das ni-

trificantes foi calculada com a Equação (1): X
n
=132 

mg.L-1. Assim:. μ
max

 = 28.8*0.1*24/132 8 = 0,52 d-1.

(2) Constantes de desnitrificação  
para lodo granular 

Para determinar a influência da concentração de 

OD sobre a taxa de desnitrificação, uma segunda 

investigação foi realizada com o mesmo lodo de-

pois da remoção de amônia. Nessa investigação, 

bateladas de esgoto foram descarregadas no sis-

tema RBS e a taxa de variação da concentração de 

nitrato foi observada como uma função do tempo 

para uma concentração de OD específico, que foi 

criada mantendo uma determinada capacidade 

de aeração. Depois de cada alimentação, um pe-

ríodo de aeração de 30 minutos foi aplicado para 

remover o material facilmente biodegradável e 

nitrato foi adicionado ao afluente quando a con-

centração de OD foi baixa e o nitrato foi sendo 

consumido (r
D
> r

N
). Em seguida, foram retiradas 

amostras em intervalos de 15 em 15 minutos, e 

a taxa de variação da concentração de nitrato foi 

determinada para cada uma das concentrações 

de OD. Os resultados estão na Tabela 4. Nas duas 

primeiras colunas, mostram-se a concentração de 

OD e a taxa observada de variação de nitrato de-

vido à nitrificação e desnitrificação simultânea. A 

coluna 3 mostra a taxa de nitrificação, calculada 

a partir da Equação (7b) para μ
max 

= 0,52 d-1 e k
o
 = 

3,06 mg.L-1, obtidos no experimento com respirô-

metro, para as diferentes concentrações de OD. 

Finalmente se calculou a taxa de desnitrificação 

(coluna 4) como a diferença entre a taxa de varia-

ção da concentração de nitrato de (coluna 2) e a 

taxa de nitrificação (coluna 3). As diferentes taxas 

são apresentadas traçadas como uma função de 

OD na Figura 11. 

A partir dos dados da Tabela 4 ou na Fig. 11 se es-

tabelece que as taxas de nitrificação e desnitrifica-

ção são iguais quando a concentração de OD é de 2 

mg.L-1 e que, para essa concentração de OD, a taxa 

de nitrogênio emoção é igual a r
N
 = r

D 
= 11,5 mg.L-

-1.h-1. Sabendo-se que a concentração de lodo ativo 

durante a investigação foi 1540 mg.L-1, a constan-

te de desnitrificação é calculada com Eq (8) como  

k
2
’= 0,18 mgN.mg-1X

a
.d-1. Esse valor é um pouco 

maior do que a constante proposta para lodo flo-

culento à mesma temperatura (25°C:.0,15 mgN.

mg-1X
a
.d-1 (VAN HAANDEL et al, 1981). Isso pode 

ser atribuído ao fato de que o lodo granular tam-

bém removia fósforo em excesso, embora o siste-
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ma não fosse operado especificamente para essa 

finalidade. De todo modo, a remoção de P em ex-

cesso revela a presença de organismos acumula-

dores de fosfato (PAO em inglês), que são conhe-

cidos por terem uma constante de desnitrificação 

bem maior que a das bactérias ordinárias (CLAY-

TON et al, 1991).

Tabela 4: Valores experimentais da taxa de variação da 
concentração de nitrato e valores correspondentes da 
taxa de nitrificação e de desnitrificação no reator NDS 

com lodo granular

1 2 3 4

Valor de OD ∆NO3/∆t 
(exper.) rN  (intrap) rD  (calcul)

0 -14.2 0 -14.2

0.6 -10.8 4.7 -14.9

1.4 -2.5 9.0 -14.5

2.1 -0.2 11.6 -11.4

2.7 4.6 13.4 -8.8

3.9 13.9 16.1 -2.2

	  
Figura 12: Capacidade de remoção de N do sistema 

NDS - RBS em função da idade de lodo para lodo 
granular com constante de compressibilidade k de 0,2 

e 0,3 L.g-1

Para estimar a taxa de desnitrificação para outras 

concentrações de OD, pode-se propor um modelo 

baseado na linearização desse parâmetro: usando 

os dados experimentais da Fig. 11, pode-se afir-

mar que em boa aproximação a taxa de desnitrifi-

cação é dada por:

Para OD< 2 mg.L-1:     r
D
 = r

Dmax 
  (21a)

Para 2< OD<4mg.L-1:  r
D 

= r
Dmax

(2-0.5OD) (21b)

Para OD> 4 mg.L-1:     r
D
 = 0  (21c)

Otimização do sistema NDS com lodo granular

A partir dos dados experimentais e do modelo, é 

evidente que uma concentração de OD de 2 mg.L-1 

é interessante. Valores inferiores a 2 mg L-1 reduzem 

a taxa de nitrificação, mas não aumentam substan-

cialmente a taxa de desnitrificação. Por outro lado, 

valores superiores a 2 mg L-1 tendem a reduzir rapi-

damente a taxa de desnitrificação. Por isso, o valor 

de OD = 2 mg.L-1 está perto do valor ótimo. Se for 

admitido que as Eqs (21a, b e c) também valem para 

outras idades do lodo, a taxa de desnitrificação 

pode ser calculada para qualquer idade de lodo e 

uma concentração de OD de 2 mg L-1, sabendo que, 

para qualquer idade de lodo, como pode ser visto 

na Eq (8b), é válido:

r
D
 = r

Dmax
 = k

2
’X

a
. 

Por outro lado, para qualquer concentração de OD 

a taxa de nitrificação é: 

r
N 

= r
Nmax

OD/(OD+k
o
) = (μ

max
/Y) X

n
 (2/5.1) = 0.39(μ

ma-

x
/Y) X

n

Para a concentração de OD de 2 mg L-1, a taxa de 

nitrificação tende a ser ligeiramente menor do 

que a taxa de desnitrificação. Assim, o tempo do 

período de aeração deve ser calculado a partir da 

taxa de nitrificação, uma vez que leva mais tempo 

do que a desnitrificação. A capacidade de remo-

ção de nitrogênio no sistema agora pode ser cal-

culada da mesma maneira, como exemplificado 

na Tabela 2 para a lodo floculento num sistema 

D-N. O tempo para o processamento biológico [Eq 

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

31

artigos técnicos

Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



(18a)] agora tem de ser reformulado para a nova 

situação:

t
b
 = N

c
(V

b
/V

r
)/r

N 
   (18b)

A Tabela 5 mostra a vazão máxima que pode ser 

tratada em um sistema de NDS-RBS com lodo gra-

nular sob as condições da Tabela 1, com uma idade 

de lodo de 20 d e para uma constante de compres-

sibilidade de lodo k = 0.3 L.g-1. Tendo-se estabele-

cido a vazão máxima, os tempos para as fases no 

tratamento das bateladas, a capacidade de remo-

ção de nitrogênio do sistema é agora facilmente 

calculada como: Nc
*N

b
*V

b
/V

r
=52,8*6,9*0,5 =183 

mgN.L-1 .d-1. O mesmo processo de cálculo pode 

ser realizado por outras idades do lodo e a capaci-

dade de remoção de nitrogênio pode ser calculada 

como uma função da idade do lodo. Na Figura 12, 

a relação é mostrada para k = 0,3 e k = 0,2 L.g-1. 

Quando a capacidade de remoção de nitrogênio 

na Fig. 12 para lodo granular é comparada com a 

capacidade do sistema N-D equivalente, mas com 

lodo floculento (Fig. 9), pode-se notar claramen-

te que a capacidade de remoção de N do sistema 

NDS-RBS é superior ao sistema N-D porque, para 

as mesmas constantes de sedimentabilidade, 

o primeiro tem uma capacidade de 25% a 35% 

maior que o último.

Tabela 5: Determinação da vazão máxima que pode ser tratada num sistema NDS RBS de 15 L operado sob as 
condições de Tabela 1 (N

c
 = 52.8 mg.L-1). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Qa Xn Xa Xt rN rD tb ts tt Nb Q

30 105.6 1311.4 3848.6 8.6 9.8 3.1 0.6 3.9 6.1 46.0

34 119.6 1486.3 4361.8 9.7 11.1 2.7 0.7 3.7 6.6 49.2

38 133.7 1661.1 4874.9 10.9 12.5 2.4 0.9 3.5 6.9 51.5

42 147.8 1836.0 5388.1 12.0 13.8 2.2 1.0 3.4 7.0 52.9

46 161.9 2010.9 5901.2 13.2 15.1 2.0 1.2 3.4 7.1 53.2

50 175.9 2185.7 6414.4 14.3 16.4 1.8 1.4 3.4 7.0 52.7

54 190.0 2360.6 6927.5 15.4 17.7 1.7 1.6 3.5 6.8 51.3

52.1 183.3 2276.6 6681.2 14.9 17.1 1.8 1.5 3.5 6.9 52.1

1.5 Modelo para sistemas NDS  
usando lodo floculento

O procedimento para otimizar a remoção de ni-

trogênio no sistema NDS descrito acima para 

lodo granular pode mutatis mutandis também ser 

utilizado para lodo floculento. VAN HAANDEL et 

al (2009) investigaram a influência da concen-

tração de OD sobre nitrificação e desnitrificação 

em reatores NDS com lodo floculento. A Figura 

13 resume os resultados experimentais. Pode-se 

notar que a influência da concentração de OD 

sobre as taxas de desnitrificação é muito mais 

forte do que no caso de lodo granular: a uma 

concentração de OD de 0,5 mg L-1, a desnitrifi-

cação é praticamente inexistente, e para forçar 

uma condição tal que r
N
 = r

D
, a concentração de 

OD é de cerca de 0,25 mg L-1. Na prática é muito 

difícil manter esse valor tão baixo, especialmente 

em reatores grandes. Mais importante ainda, sob 

essas condições, tanto a nitrificação como a des-

nitrificação taxas são muito baixas e, como re-

sultado, a capacidade de remoção de nitrogênio 

é muito menor do que no caso de lodo granular. 

Isso é mostrado na Figura 14, onde a capacidade 

de remoção de nitrogênio é representada grafi-

camente como uma função da idade de lodo para 

um sistema NDS optimizado com lodo floculento 

(k = 0,3 Lg-1) e cinética de nitrificação da Fig. 13 

(k
2
 = 0, 15 mgN.mg-1X

a
.d-1). A capacidade de re-

moção de nitrogênio com um máximo de cerca 

de 90 mg L-1.d-1 é muito mais baixa do que nos 

três sistemas que foram discutidos antes.
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Figura 13: Taxa de variação de nitrato e taxas de 

nitrificação e desnitrificação em função da concentração 
de OD num sistema NDS com lodo floculento.

	  Figura 14: Capacidade de remoção de nitrogênio de 
um sistema NDS com lodo floculento em função da 

idade de lodo para as condições de Tabela 1.

2 DISCUSSÃO
Está amplamente comprovado que tanto siste-

mas de fluxo contínuo como as configurações 

Bardenpho ou UCT ou sistemas RBS de lodo ativa-

do podem remover nitrogênio de forma eficiente 

de águas residuárias. Portanto, para comparar a 

eficiência das variantes do sistema de lodo ati-

vado, a questão importante não é se elas podem 

efetuar remoção de nitrogênio, mas qual sistema 

pode fazê-lo a um custo menor. No presente arti-

go, apresentaram-se equações para a capacidade 

de remoção de nitrogênio das quatro variantes do 

lodo ativado que foram discutidas. Claramente, 

as quatro opções levam a resultados muito dife-

rentes, como mostra a Fig. 15, onde se encontra o 

valor da capacidade de remoção de nitrogênio das 

diferentes alternativas. Os valores máximos de 

cada alternativa estão indicados. Essas diferenças 

não se devem à cinética intrínseca dos proces-

sos de nitrificação e desnitrificação: as mesmas 

equações básicas para descrever esses processos 

foram usadas nas quatro variantes consideradas. 

A diferença nos resultados se deve principalmente 

à diferença de sedimentabilidade de lodo em sis-

temas de fluxo contínuo e de operação em regime 

de bateladas sequenciais. Como a sedimentabi-

lidade de lodo não está incorporada nos mode-

los de lodo ativado da IWA (HENZE et al, 1986 e 

1994), essas implicações não se tornam explícitas.

	  
Figura 15: Capacidade de remoção de nitrogênio em 

diferentes sistemas de lodo ativado (condições de 
Tabela 1)

O sistema RBS com um reator unitário e lodo gra-

nular se destaca como a unidade com maior capa-

cidade de remoção de nitrogênio. As razões para 

o desempenho superior do reator NDS com lodo 

granular são que (1) o lodo tem sedimentação ex-

celente e pode ser operado com uma concentra-
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ção de lodo muito superior aos sistemas com lodo 

floculento e (2) que pode ser operado a uma alta 

concentração de OD (2 mg.L-1 na investigação) e 

ainda assim manter uma taxa de desnitrificação 

perto da máxima, obtida em condições anóxicas. 

O reator NDS, sendo um sistema de reator unitário 

único, tem a vantagem adicional de ser simples de 

operar. Os sensores podem garantir uma opera-

ção automatizado sob condições ótimas, em par-

ticular no que diz respeito à concentração de OD 

(2 mg L-1). Sensores também podem ser usados 

para detectar o fim do período de aeração: o fim 

da nitrificação quando todo o amônio é oxidado 

resulta numa queda súbita na taxa de consumo de 

oxigênio, que pode ser detectada facilmente, por 

exemplo, com um respirômetro. Alternativamen-

te, o fim do processo de nitrificação também sig-

nifica que não mais acidez é gerada e, portanto, 

o pH irá parar para diminuir e pode mesmo subir 

um pouco, o que também pode ser utilizado para 

detectar o final do tratamento biológico de uma 

batelada. A operação de sistemas RBS também 

reduz os custos de operação quando a vazão é va-

riável, o que quase sempre será o caso. Na prática, 

durante as primeiras seis horas do dia, a geração 

de esgoto é muito pequena, e no final da semana 

pode também ser muito mais baixa do que duran-

te a semana. Quando a quantidade de esgoto a ser 

tratada é insuficiente para alimentar uma batela-

da ao reator, a alimentação pode simplesmente 

ser adiada até que o volume necessário para uma 

batelada se torne disponível, enquanto a aeração 

fica desligada. Nesse contexto, o sistema RBS é 

muito diferente dos sistemas de fluxo contínuo, 

em que a aeração não pode ser interrompida.

Até certo ponto, as diferentes configurações de 

lodo ativado influenciam as características do 

lodo gerado (coluna 3 na Tabela 1). Não há dú-

vida de que os sistemas RBS têm diferentes pro-

priedades mecânicas: a sedimentabilidade de 

lodo RBS, como expressa em termos da equação 

Vesilind, é muito superior à dos sistemas de flu-

xo contínuo. Quanto às propriedades biológicas, 

as experiências têm mostrado que algumas das 

características são afetadas pelo tipo de sistema 

que é operado, enquanto outras não. De um modo 

geral, as constantes de velocidade do processo de 

nitrificação (μmax
 k

n
, b

n
 e k

o
) e de desnitrificação 

(k
1
, k

2
 e k

3
) não são muito afetadas. No sistema 

Bardenpho, a constante k varia usualmente desde 

k = 0,35-0,45 L.g-1 e vo = 10 a 15 m.h-1. Para sis-

temas RBS, valores típicos indicam muito melhor 

sedimentação: k = 0,15-0,25 L.g-1 e v
o
 = 12 a 20 

m.h-1, dependendo se o lodo é floculento ou gra-

nular. Essa diferença favorece sistemas RBS por-

que podem ser operados com maior concentração 

de lodo e, portanto, menor custo de investimento. 

Os sistemas RBS podem ser operados com uma 

concentração de lodo de 8 a 10 g.L-1, enquanto em 

sistemas de fluxo contínuo a concentração está 

na faixa de 3-5 g.L-1. Na verdade, a sedimentação 

de lodo granular é tão boa que limitação da con-

centração de lodo é mais econômica do que ope-

racional: a concentrações muito elevadas de lodo 

(> 10 g.L-1), a capacidade de aeração é fortemente 

reduzida pelo lodo mais espesso e aumenta muito 

o consumo de energia para aeração. Assim, essa 

opção é contraproducente, porque o aumento do 

custo operacional (aeração) não é compensado 

suficientemente por uma diminuição dos custos 

de investimento (volume).

Na investigação experimental, as constantes ciné-

ticas para a nitrificação e desnitrificação de lodo 

granulado foram um pouco maiores que as cons-

tantes para lodo floculento. A constante de cres-

cimento máximo das nitrificantes, μmax
, foi cerca 

de 50% mais elevada no lodo granular (0,52 d-1), 

contra um valor de 0,30 a 0,35 d-1 muitas vezes en-

contrado para o lodo floculento gerado de esgoto 

de Campina Grande. A constante de desnitrifica-

ção, k2
, foi 20% maior do que o valor normalmente 

encontrado para lodo floculento (0,18, contra 0,15 

mgN.mg-1X
a
.d-1). Não está claro se isso poderia ser 

atribuído ao fato de uma parte da massa do lodo 

heterotrófico ser composta de Organismos Acu-

muladores de Fosfato (PAO), que se tornou claro 
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pela remoção de P de excesso que foi observada. 

PAOs são conhecidos por terem uma muito maior 

taxa de desnitrificação do que as bactérias comuns 

(CLAYTON et al, 1991). Todavia isso não explica o 

valor alto de μ
max

 para lodo granulado.

Na prática, o sistema NDS com lodo floculento pode 

apresentar uma capacidade de remoção de nitro-

gênio bem mais elevada do que o valor que foi cal-

culado no presente documento (91 mg.L-1.d-1), que 

se baseia nas observações de um reator em escala 

de bancada (6 L) bem controlado. Isso pode ser 

atribuído ao fato de que, principalmente em gran-

des tanques de arejamento, é impossível ter uma 

concentração de OD uniforme e muito baixa. Na 

prática, portanto, a concentração não é uniforme, 

e há zonas com uma concentração relativamente 

elevada de OD (digamos cerca de 1 mg.L-1) e zonas 

com uma concentração muito baixa (<0,1 mg.L-1). 

Nessas zonas, as taxas de nitrificação e desnitri-

ficação, respectivamente, estarão perto dos seus 

valores máximos. Nessas condições, o sistema 

começa a operar mais como um sistema N-D em 

vez de NDS, e a capacidade de remoção de nitro-

gênio aumenta correspondentemente. Conclui-se 

que, quando lodo floculento é usado em um rea-

tor NDS, é realmente uma vantagem se o controle 

da concentração de OD não for muito eficiente, 

de modo que a sua concentração não seja rigoro-

samente uniforme: zonas aeróbias e anóxicas vão 

aumentar a remoção de nitrogênio.

CONCLUSÕES

(1) Há dois fatores que favorecem a remoção bioló-

gica de nitrogênio pelos processos de nitrificação 

e desnitrificação em sistemas de lodo ativado no 

Brasil: (1) a temperatura alta do esgoto, que ace-

lera as reações bioquímicas, e (2) a razão NTK/DQO 

relativamente baixa, que caracteriza esgoto de paí-

ses em desenvolvimento. 

(2) Foram apresentados modelos para descrever a 

capacidade de remoção de nitrogênio em quatro 

variantes do sistema de lodo ativado. Três eram 

operados com lodo floculento: (1) o sistema Bar-

denpho, (2) o sistema RBS com reator unitário para 

Nitrificação e Desnitrificação Simultânea (NDS) e 

(3) o sistema RBS com dois reatores: um aeróbio e o 

outro anóxico (N-D). O quarto sistema era um RBS - 

NDS com lodo granular. 

(3) Mostrou-se que todos os sistemas têm poten-

cial de produzir um efluente essencialmente livre 

de nitrogênio, mas a capacidade de remoção de 

nitrogênio por unidade de volume do sistema e por 

unidade de tempo depende fortemente da variante 

de lodo ativado utilizada. 

(4) O sistema RBS com lodo granular tinha uma 

capacidade de remoção de nitrogênio maior que 

os outros. Essa grande capacidade se deve à pos-

sibilidade de manter numa configuração NDS com 

reator unitário uma concentração de OD elevada 

(2 mg.L-1) sem impacto grande sobre a capacida-

de de desnitrificação, podendo assim ser mantidas 

altas taxas de nitrificação e de desnitrificação du-

rante o período de aeração.

(5) Mostrou-se que a capacidade de remoção de 

nitrogênio no sistema N-D foi a maior dos sistemas 

de lodo floculento, enquanto o sistema NDS tinha a 

menor capacidade. 

(6) Os sistemas RBS são favorecidos por uma maior 

sedimentabilidade de lodo que se desenvolve e 

que permite operação a uma concentração de lodo 

mais elevada e, portanto, um volume menor, redu-

zindo assim o custo de investimento.

(7) A concentração muito baixa necessária no siste-

ma NDS com lodo floculento é muito difícil de man-

ter na prática em sistemas com volumes grandes e 

operando a taxa variável de consumo de oxigênio, 

reduzindo, assim, mais ainda a capacidade de re-

moção de nitrogênio que já é baixa. 
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Fernando Hymnô de Souza*/ Bruna Toscano/ Carolina Gemelli Carneiro/ Maurício Luiz Sens

Diagnóstico e discussão sobre uso da 
Filtração Lenta para abastecimento público 
em Santa Catarina, Brasil
A diagnosis and discussion about the use of Slow Sand Filtration  
for public drinking water supply in Santa Catarina, Brazil

Resumo
A filtração lenta é uma técnica simples para o tratamento de água e uma das mais antigas utilizadas no abastecimen-

to público. Com o tempo, essa tecnologia perdeu espaço para sistemas que demandam, relativamente, menor área 

útil de ocupação, como a coagulação e a filtração rápida ou direta. Portanto, considera-se que há pouca informação 

sobre o uso atual dessa técnica de filtração para estudos na área. Em vista disso, esse estudo foi realizado com o in-

tuito de fazer um levantamento e diagnóstico do uso da filtração lenta no estado de Santa Catarina. Estações de tra-

tamento de água com filtros lentos foram identificadas e visitadas em todo o estado; os resultados de questionários 

aplicados in loco e observações em visitas técnicas são apresentados. Embora simples, observou-se que os proble-

mas encontrados na aplicação da tecnologia estão relacionados à falta de conhecimento específico sobre o assunto. 

Concluiu-se que a filtração lenta ainda é aplicada no estado e a disseminação de conhecimento sobre a tecnologia 

é de suma importância para sua preservação, manutenção, melhor aplicação e disseminação em prol de seu uso. 

Palavras-chave: Abastecimento público. Filtro lento. Operação de ETA. 

Abstract

Slow sand filtration is a simple technique for drinking water treatment and one of the oldest used for drinking water 

assessment. Over time, it lost its place for systems with coagulation and rapid filtration that demand smaller area 

prints relatively. Little information about the current application of this technology is found in studies in this field. 

This study was performed with the intention of making a survey and diagnosis of the use of slow sand filtration in 

Santa Catarina, Brazil. Water treatment plants with slow filters were identified and visited throughout the state. 

The results of questionnaires applied in loco and observations on technical visits are presented. The technology is 

considered simple, nevertheless the problems found in the application of technology are related to the lack of spe-

cific knowledge about the subject. Slow sand filtration is still applied in the state and the dissemination of knowl-

edge about the technology is of great importance for its preservation, better application and amplification of its use. 

Keywords: Public drinking water assessment. Slow sand filter. Drinking water treatment plants operation.
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1 INTRODUÇÃO
A filtração lenta é conhecida como a tecnologia 

mais antiga utilizada para abastecimento público. 

Existem relatos de sua aplicação na Europa e nos 

Estados Unidos desde o século XIX (BAKER, 1948). 

Essa tecnologia consiste na passagem da água a 

ser tratada por um meio filtrante, poroso, geral-

mente areia fina, onde o material em suspensão 

fica retido, principalmente na superfície da areia, 

por meio de mecanismos de transporte, adesão e 

pelas atividades biológicas. As velocidades lentas 

de filtração permitem que a água passe lentamen-

te pela camada de sujeira que se forma pela reten-

ção e decantação de partículas, na parte superior 

do meio filtrante. Essa camada é biologicamente 

ativa e tem um importante papel na remoção de 

patógenos por meio da filtração lenta (HUISMAN; 

WOOD, 1974).

Com o passar dos anos, essa tecnologia perdeu 

espaço pelo advento da coagulação e o emprego 

da filtração rápida, em que se trata cerca de 50 

vezes mais água com utilização da mesma área de 

filtração. A necessidade do uso de fontes de água 

cada vez maiores e de menor qualidade, para a 

obtenção de água de melhor qualidade, também 

contribuiu para que a filtração lenta fosse subs-

tituída pelo tratamento por coagulação (DI BER-

NARDO; BRANDÃO; HELLER, 1999).

Ainda assim, a filtração lenta resistiu ao longo dos 

anos, tanto no abastecimento público como nas 

pesquisas. Novos modelos de filtros foram desen-

volvidos, alterando a operação ou características 

dos filtros, como o emprego de retrolavagem para 

a limpeza (MICHELAN et al., 2011; PIZZOLATTI et 

al., 2014; SOARES et al., 2010; SOUZA et al., 2016), 

uso de mantas sintéticas e o uso de carvão ativa-

do granular para o emprego da adsorção (BAUER 

et al., 1996; CARNEIRO et al., 2016; DI BERNAR-

DO; BRANDÃO; HELLER, 1999; LOGSDON; KOH-

NE; ABEL, 2002). Diversos estudos foram desen-

volvidos nos últimos anos a respeito do potencial 

de remoção de compostos dos quais ainda não se 

havia conhecimento, os chamados contaminantes 

emergentes. A exemplo, a filtração lenta apresenta 

resultados promissores na remoção de tipos dife-

renciados de agrotóxicos, fármacos, dentre outros 

(SUMMERS, 2014; ZEARLEY; SUMMERS, 2012).

A existência de estudos com bons resultados nes-

sa área é um motivador à preservação dessa tec-

nologia. Sistemas de pequeno porte, onde mão de 

obra qualificada ou recursos são escassos, podem 

se utilizar da tecnologia com menos dificuldades. 

A simplicidade do sistema também pode se refle-

tir na segurança, uma vez que facilmente poderia 

ser bem operado e uma boa operação reflete em 

uma melhor qualidade da água oferecida, inde-

pendentemente da tecnologia empregada.

O Estado de Santa Catarina possui 293 municí-

pios, sendo estes diversificados quanto ao ofere-

cimento dos serviços de saneamento. Desse total, 

198 municípios são atendidos pela Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), e o 

restante é administrado por Serviços Autônomos 

Municipais de Água e Esgoto (SAMAEs) ou Secre-

tarias municipais. No estado, 96,84% da popu-

lação urbana é atendida com abastecimento de 

água (SNIS, 2015). Contudo, informações especí-

ficas sobre as tecnologias empregadas para o tra-

tamento utilizado não são simples de obter, como 

o uso da filtração lenta por exemplo.

Esse artigo tem como objetivo fazer um diagnós-

tico do uso da tecnologia de filtração lenta para 

abastecimento público no estado de Santa Catari-

na, assim como fazer uma discussão crítica a res-

peito, apontando alternativas para o melhor uso.

2 METODOLOGIA
Com o intuito de ter conhecimento sobre as Esta-

ções de Tratamento de Água (ETAs) do estado de 

Santa Catarina que possuem filtro lento em seu 

sistema de abastecimento, foi feita uma série de 

pesquisas para se chegar a uma listagem inicial de 

ETAs que em seguida seriam visitadas.
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Primeiramente, buscou-se na internet o maior 

número de informações sobre possíveis cidades 

que continham ETAs com filtração lenta (FL), en-

focando sites que disponibilizavam informações 

sobre o saneamento do estado (Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento - SNIS, Ser-

viços Autônomos Municipais de Água e Esgoto - 

SAMAEs e a Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - Casan). Pouco foi encontrado, pois 

a maioria desses sites não tem disponível a defini-

ção de todo o processo de tratamento com deta-

lhes. Dessa maneira, não era possível identificar o 

tipo de filtro utilizado no local.

Em seguida foi feito contato direto com as agên-

cias reguladoras atuantes na época (Agência Re-

guladora de Serviços de Saneamento Básico do 

Estado de Santa Catarina - Agesan e Agência Re-

guladora Intermunicipal de Saneamento - Aris), 

companhias que prestam serviço de saneamento 

e a representação no estado da Fundação Nacio-

nal de Saúde (Funasa), que auxiliaram na compila-

ção dessas cidades.

A Funasa é o órgão executivo do Ministério da Saú-

de que atua nas áreas de Engenharia de Saúde Pú-

blica e Saúde Ambiental com o propósito de pro-

mover a prevenção de doenças por meio de ações 

de saneamento. Na Funasa levantaram-se dados 

por meio de busca ativa em processos de financia-

mento. Contudo, há cidades que constroem filtros 

lentos com recursos próprios ou outras formas de 

financiamento que não têm envolvimento com a 

fundação; logo, foram necessários outros meca-

nismos de busca.

Por meio do Coordenador de Projetos da Aris, foram 

levantadas informações sobre mais cidades. A Aris 

tem como atribuição regular e fiscalizar todas as 

atividades de saneamento básico; entre elas estão: 

abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de 

resíduos sólidos, limpeza urbana e drenagem pluvial. 

Atualmente, a Aris regula e fiscaliza a concessioná-

ria estadual (Casan), empresas privadas e autarquias 

municipais. Atende 198 municípios de Santa Catari-

na, de um total de 293 cidades (Aris, 2015). 

Os dados passados pela Aris foram obtidos por 

meio do método de fiscalização utilizado, que é fei-

to in loco. Dessa forma, havia informações sobre o 

tipo de tratamento utilizado nas ETAs fiscalizadas.

O restante dos municípios era atendido pela 

Agência Reguladora de Serviços de Saneamen-

to Básico do Estado de Santa Catarina (Agesan), 

que fiscalizava e orientava a prestação de servi-

ços públicos de saneamento básico e também 

pôde contribuir na pesquisa feita, fechando assim 

o nosso levantamento de dados. Após o término 

desta pesquisa, a Agesan foi extinta, dando lugar 

à Agência de Regulação de Serviços Públicos de 

Santa Catarina  (Aresc).

Também houve colaboração da Casan. A empresa 

possui várias filiais, que estão distribuídas entre 

aproximadamente 198 municípios, e os dados são 

todos compilados na matriz. A Casan tem como 

objetivo fornecer água tratada, além de coletar e 

tratar esgotos sanitários, atua por meio de con-

vênios de concessão firmados com as prefeituras 

municipais e cobre praticamente todo o estado. 

Uma relação dos sistemas de tratamento que pos-

suem filtros lentos foi cedida pela empresa.

Dessa forma, após levantamento dos municípios 

que possuem filtração lenta em Santa Catarina, 

foi realizado o contato com os responsáveis para 

a ratificação das informações. Em alguns casos as 

informações não correspondiam ao que havia sido 

levantado, ou então era relatado que os sistemas 

não utilizavam a filtração lenta ou que o sistema 

de tratamento havia sido modificado e substituí-

do por sistemas convencionais. 

A partir disso, os sistemas foram visitados, e as in-

formações, levantadas por meio da aplicação de 

um questionário respondido pelos responsáveis 

pelos sistemas e por meio de observação da equi-

pe técnica durante as visitas. 
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Além das informações sobre o sistema de trata-

mento que abastece majoritariamente a popu-

lação de cada município, também se verificou a 

existência de outros sistemas isolados que por-

ventura pudessem existir e abastecer significa-

tivamente algumas localidades. Para obter esse 

resultado, foi necessário estar presente durante o 

diagnóstico, pois tais dados não foram informa-

dos na triagem inicial.

Nesse ínterim, para obtenção dessas informações, 

primeiramente um questionário prévio foi envia-

do ao responsável (técnico) no local, e durante a 

visita um questionário completo foi aplicado.

O questionário prévio continha informações gerais 

do sistema, como capacidade, ligações atendidas, 

responsáveis e contatos, além de uma solicitação 

de dados da qualidade de água do sistema. Dessa 

maneira, os contatos tinham tempo de levantar as 

informações até o momento da visita.

No momento das visitas, um questionário comple-

to foi aplicado, englobando as mesmas questões 

do questionário prévio acrescido de perguntas so-

bre a manutenção do sistema. As perguntas eram 

feitas de maneira aberta para que os responsáveis 

pelo sistema pudessem descrever livremente a 

operação.

Finalizadas as visitas, os dados foram compilados 

e, em alguns casos, as respostas foram divididas 

em categorias e interpretadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
No estado de Santa Catarina diagnosticou-se que 

25 municípios dispõem de ETAs para abasteci-

mento público que utilizam filtros lentos. Portan-

to, estima-se que essa tecnologia esteja presente 

em 6% de todos os municípios do estado, sendo 

que em 3%, 11 deles, é o único processo de tra-

tamento utilizado, abastecendo o município de 

maneira integral (Figura 1). No total, somaram-se 

34 estações com dimensões e operação variadas.

Figura 1 - Municípios com Estações de Tratamento de 
Água com Filtração Lenta.

Não houve repasse de todas as informações soli-

citadas por parte dos responsáveis pelos sistemas 

(Tabela 1). Dessa maneira, os dados reportados 

são em relação às informações coletadas.

Tabela 1 – Quantidade de locais que forneceram 
dados a respeito dos parâmetros analisados.

Dados Número de ETAs analisadas Porcentagem

Fundação 27 79%

Vazão 28 82%

Área 28 82%

Qualidade da 
água tratada 23 68%

Qualidade da 
água bruta 14 41%

Com relação à quantidade de água que é tratada 

no estado, a vazão total chega a 271,8 L/s, com 

área de filtração de aproximadamente 3406 m². 

São cerca de 8,5 bilhões de litros por ano. A po-

pulação abastecida estimada é de 90 mil pessoas, 

cerca de 20 mil ligações em todo o estado, segun-

do dados obtidos nesse estudo.

Esses números são inferiores se comparados à 

totalidade do estado em estudo. Somente a  ETA 

continental que abastece Florianópolis, a capital 

do estado, por exemplo, tem capacidade de tratar 

2200 L/s, com previsão de aumento para 3000 L/s 

(ANA, 2015).

Essa discrepância está relacionada à capacidade 

das ETAs convencionais, que podem tratar água 

com maior variação de qualidade em menores 
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áreas, enquanto para a filtração lenta seria ne-

cessária uma água de qualidade superior e maior 

demanda por área para o tratamento, devido às 

baixas taxas de filtração.

Além do mais, pôde-se observar que a maioria das 

ETAs possui área de filtração menor do que 100 m², 

sendo a parte mais expressiva com área menor que 

50 m². Isso expressa uma tendência do uso da FL 

em sistemas de pequeno porte (Figura 2).

Figura 2 – Área de filtração utilizada.

Sabe-se que ao longo dos anos a FL cedeu espaço a 

sistemas convencionais (DI BERNARDO; BRANDÃO; 

HELLER, 1999). Dentre as ETAs visitadas, algumas 

estão em fase de desativação para se tornarem ETAs 

convencionais. As motivações relatadas para essa 

mudança foram, principalmente, a variação da qua-

lidade da água durante períodos de chuva e a dete-

rioração da fonte de água bruta para o sistema.

3.1 Distribuição Geográfica

A distribuição dos filtros no estado não é homo-

gênea: a maior parte dos munícipios que se utili-

zam da tecnologia estão localizados na região Sul, 

seguida pela Norte, concentrando-se em ambas 

as regiões o maior número de municípios (Figu-

ra 3). As regiões da Serra e da Foz do Itajaí apre-

sentam também uma parte expressiva dos mu-

nicípios (11% cada uma), seguidas pelas regiões 

Extremo Oeste e Grande Florianópolis (8% cada 

uma). Com menores proporções encontram-se 

as regiões Oeste e Vale do Itajaí. A região do Meio 

Oeste não tem municípios com filtração lenta. A 

distribuição por número de ETAs segue o mesmo 

padrão de distribuição dos municípios.

Figura 3 – Distribuição dos municípios com Filtração 
Lenta em Santa Catarina.

A distribuição diferenciada pode ser por diversas 

razões, como o relevo, baixa densidade demográ-

fica e recurso para investimentos. As localidades 

com relevo mais acidentado tendem a ter mais 

filtros devido à presença de morros e nascentes, 

o que influencia a qualidade da água, adequada à 

filtração lenta.

3.2 Fundação

A maioria das ETAs foi fundada posterirormente à 

década de 1990. A mais antiga no estado data de 

1966, e a mais nova, de 2004. A ETA mais antiga 

está localizada na cidade de Pomerode (ETA 1 da 

SAMAE de Pomerode, Figura 4), na região Norte do 

estado, e é a segunda maior do estado. Essa ETA 

atualmente combina coagulação e filtração lenta. 

Figura 4 – ETA1 de Pomerode, a mais antiga com 
filtração lenta no estado.
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Por sua vez, o filtro mais novo encontra-se na cidade 

de Nova Trento, na região de Foz do Itajaí, em uma 

estação que foi reformada e aumentada recente-

mente devido à maior demanda por água tratada.

Figura 5 – ETA da Claraíba (ainda em ampliação),  
Nova Trento.

Embora a maioria dos filtros tenha menos do que 

25 anos (Figura 6), a parte mais expressiva foi cons-

truída na década de 1990 (11 ETAs), e apenas 11% 

foram fundados nos últimos 15 anos (4 ETAs). 

Figura 6 – Fundação das ETAs com Filtração Lenta em 
Santa Catarina em porcentagem.

3.3 Profissionais Envolvidos

A formação dos profissionais com a responsabi-

lidade técnica desses sistemas é diferenciada (Fi-

gura 7). A maioria dos responsáveis técnicos indi-

cados possui formação em Química. Profissionais 

de áreas como Engenharia Sanitária e Ambiental, 

Engenharia Química e Biologia também foram ci-

tados como responsáveis.

Figura 7 – Formação profissional dos responsáveis 
técnicos pelas ETAs de Filtração Lenta.

Quanto aos operadores, a maioria não possuía 

nível técnico ou superior. Isso era esperado, pela 

simplicidade dos sistemas. Os sistemas têm em 

média dois operadores, trabalhando de maneira 

alternada. A maior parte, porém, é mantida por 

apenas um operador, fazendo um turno médio de 

8 h por dia. Escalas de plantões, in loco ou por uso 

de celular, são usadas para ocorrências durante a 

parte da noite e/ou finais de semana, conforme as 

necessidades de cada local. Ao todo, no estado há 

cerca de 60 pessoas envolvidas na operação dos 

filtros lentos, e a minoria tem algum tipo de for-

mação técnica na área.

A maioria dos operadores aprendeu a operar o 

sistema com seus colegas de trabalho, operado-

res anteriores ou responsáveis pelos sistemas. Nas 

visitas, 72% das pessoas questionadas afirmaram 

nunca terem participado de algum tipo de for-

mação específica sobre a filtração lenta, sendo a 

prática diária e o ensinamento de outros colegas 

a maneira de aprendizado mais recorrente. Embo-

ra cursos tenham sido oferecidos aos operadores 

em alguns locais, a maioria era voltada ao sistema 

convencional de tratamento.

Uma das vantagens dos sistemas com filtros len-

tos é a facilidade de operação. Não há necessida-

de no controle da dosagem de coagulante para o 

tratamento, assim a formação técnica para tal não 

é um fator limitante. Dessa maneira, os filtros po-
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dem ser operados com recursos locais, atendendo 

à demanda com menores gastos. Contudo, proble-

mas encontrados ou reportados durante as visitas 

poderiam ser simplesmente resolvidos se houvesse 

informações mais específicas para os operadores 

dos sistemas, assim como maior acompanhamento 

e fiscalização das instituições reguladoras.

Também ficou evidente que o fator de decisão para a 

mudança de tecnologia de filtração lenta para siste-

mas convencionais (com coagulação) provém de fal-

ta de conhecimento a respeito de alternativas, como 

o uso de pré-filtros ou até mesmo a filtração direta, 

que emprega coagulação, floculação (se necessário) 

e filtração, sem sistema de decantação.

Sistemas convencionais são vistos como mais mo-

dernos e controláveis, contudo isso não significa 

que são a única, ou até mesmo a melhor alterna-

tiva para o tratamento. Águas com baixa turbidez 

são mais difíceis de tratar com sistemas conven-

cionais devido à dificuldade de decantação. Acre-

dita-se que o uso dessa tecnologia em locais onde 

não há mão de obra especializada e que requer 

apenas contenção de picos de turbidez durante 

um período do dia não é adequada e pode ser um 

risco à população abastecida, se mal operado.

A pré-filtração é apontada como uma boa alterna-

tiva à contenção de picos de turbidez (DI BERNAR-

DO; BRANDÃO; HELLER, 1999; VERAS; BERNARDO, 

2008) e, como discutido posteriormente, existem 

exemplos de sucesso em sua aplicação no estado.

3.4 Operação

Os filtros lentos são caracterizados por sua taxa 

de filtração, considerada lenta entre 2 e 14 m³/m² 

d. A norma ABNT para a construção de estações 

de tratamento de água recomenda que a filtração 

não ultrapasse 6 m³/m² d quando não é possível 

fazer um estudo prévio de tratabilidade no local 

(ABNT, 1992).

Como panorama geral, a maioria dos filtros opera 

com taxas inferiores à máxima recomendada na 

norma (Figura 8). Dentre as estações que apresen-

taram dados de vazão, apenas uma estação opera 

com taxa acima do recomendado pela literatura, 

porém, como já citado, o sistema utiliza-se de 

pré-tratamento com coagulação, garantindo uma 

água de boa qualidade na saída dos filtros.

A operação com taxas maiores do que o recomen-

dado pela norma (maior que 6 m³/m² d e inferior 

à 12 m³/m² d) poderia ser explicada pela necessi-

dade de ampliação dos sistemas, que atualmente 

têm demanda maior do que a capacidade para a 

qual foram projetados. No entanto, essa não é a 

realidade desses sistemas, segundo cadastro na 

ANA (ANA, 2015), sendo a falta de conhecimento 

no assunto e/ou a boa qualidade da água filtrada 

as possíveis explicações para o uso dessas taxas.

Figura 8 - Taxa de filtração.

Filtração em baixas taxas pode também ser um 

problema para a utilização da filtração lenta. Por 

se tratar de um ecossistema, a coluna d’agua aci-

ma do leito filtrante necessita de aporte de nu-

trientes e oxigênio de maneira constante. Devido 

à alta atividade biológica na superfície do meio 

filtrante há consumo de oxigênio. Baixas taxas de 

filtração podem ocasionar falta de oxigênio no 

sistema, e isso pode acarretar formação de com-

postos odorantes que não são interessantes na 

água tratada ou ainda o transpasse de protozoá-

rios em busca de melhores condições de oxigênio, 

prejudicando a filtração (NAKAMOTO, 2014).

Outro limitante ao uso da filtração lenta é a qua-

lidade da água bruta a ser tratada. São recomen-
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dadas águas em que a turbidez não ultrapasse 

10 uT. Contudo, dentre as ETAs visitadas, a maior 

parte não avalia regularmente a água bruta para 

o tratamento. Dentre aquelas que avaliam, 33% 

tratam água com turbidez acima da recomenda-

da, e dentre elas a maioria não atende o exigido 

na Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde para a 

saída dos filtros (BRASIL, 2011), mostrando a ne-

cessidade de atender o recomendado para a utili-

zação da tecnologia (Figura 9).

Figura 9 - Adequação da água bruta à filtração lenta.

Um dos problemas mais relatados nas visitas foi 

que a ocorrência de chuvas altera temporaria-

mente a qualidade da água dos mananciais de 

captação. Essa alteração temporária tem influên-

cia direta na qualidade da água tratada e na ope-

ração dos filtros. Além de interferir negativamen-

te na qualidade da água, a água com alta turbidez 

proveniente dos mananciais no período de chuva 

causa a diminuição da carreira de filtração. Foram 

relatadas diminuição para 1 a 3 dias, o que, ao se 

levar em consideração o tempo e trabalho gastos 

para a limpeza, é prejudicial à operação.

Diversas são as soluções adotadas nesses casos. 

Existem sistemas que são desligados no momento 

das chuvas, o que pode ser feito em estações de 

fácil acesso e com pessoal disponível para fazê-lo. 

Algumas estações possuem filtros em espera, sem 

operação, que são utilizados quando é feita a lim-

peza dos filtros em operação. A solução, contudo, 

não é eficaz em períodos de chuvas recorrentes.

Uma alternativa para esse problema é a utilização 

de pré-tratamentos que adequem a água bruta 

para seu tratamento por meio de filtros lentos. 

Das estações de tratamento do estado, cerca de 

24% utilizam-se constantemente de algum pré-

tratamento. Em duas estações, esse pré-trata-

mento é a coagulação, floculação e decantação 

antes da filtração (Figura 10). Em uma delas esse 

pré-tratamento é utilizado apenas com o aumen-

to da turbidez, onde água decantada de uma ETA 

convencional que opera paralelamente no local é 

encaminhada para os filtros lentos também.

Há também filtros que são abastecidos por água 

de poço e está prevista aeração da água antes dos 

filtros para eliminação de ferro (Figura 11).

Um tipo de pré-tratamento recomendado para o 

amortecimento dos picos de turbidez em dias de 

chuva é a pré-filtração, que pode compor um sis-

temas de filtração em múltiplas etapas (DI BER-

NARDO; BRANDÃO; HELLER, 1999) e contribui 

ainda na remoção de coliformes (CLARKE et al., 

2004; NKWONTA; OCHIENG, 2009; VERAS; BER-

NARDO, 2008). Foram visitados cinco sistemas em 

todo o estado que possuíam pré-filtros em dife-

rentes concepções (Figura 12). Os tipos utilizados 

são de pedregulho ou pedregulho e areia grossa, a 

maior parte deles em fluxo ascendente.

Figura 10 – ETA onde há coagulação, floculação e 
decantação.
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Figura 11 – ETA onde é utilizada aeração.

Figura 12 – Pré-filtros ascendentes utilizados antes de 
Filtros Lentos.

(a) Pré-filtro ascendente em série (esq.) e pré-filtro 
ascendente em camadas (dir.).

(b) Pré-filtro ascendente de pedregulho e areia 
grossa.

(c) Pré-filtro descendente em camadas e pré-filtro 
ascendente de antracito.

3.5 Qualidade da Água Filtrada

A filtração lenta é indicada para tratar águas de 

qualidade superior às utilizadas no tratamento 

convencional, com turbidez abaixo de 10 uT (HUIS-

MAN; WOOD, 1974), quantidade de matéria orgâ-

nica abaixo de 4 mg de DBO5/L e coliformes totais 

entre 100 e 5000 NMP/100 mL (ABNT, 1992).

Ou seja, as estações que operam com filtros lentos 

devem ser administradas consoante ao que esta-

belece a Política Nacional dos Recursos Hídricos, 

Lei 9.433 (BRASIL, 1997) e ao Novo Código Flores-

tal, Lei 12.651 (BRASIL, 2012), no intuito de pro-

teger mananciais e assegurar a qualidade de água 

bruta, a fim de evitar gastos futuros e sobrecarga 

no sistema de tratamento.

A tecnologia garante a remoção de materiais sus-

pensos e tem boa eficiência em remoção de pa-

tógenos por meio de mecanismos biológicos. O 

exigido pela norma de potabilidade é que os fil-

tros lentos sejam monitorados ao menos uma vez 

ao dia e 95% das amostras não podem apresentar 

valores maiores do que 1 uT e devem estar em sua 

totalidade abaixo de 2 uT.

Os dados apresentados por essa pesquisa foram 

variados de acordo com a disponibilidade de for-

necimento de cada local. O que se nota é que nem 

todos os locais fazem acompanhamento da água 

filtrada, e sim após a cloração. Nem todos afirma-

ram fazer o acompanhamento da água bruta.

Dentre os municípios que apresentaram os dados, 

100% apresentaram água adequada na saída do 

tratamento. Dentre esses dados, 57% estavam de 

acordo com a norma para a saída dos filtros.

A turbidez é o único parâmetro a ser controlado a 

respeito de qualidade da água filtrada, e valores 

muito altos representam a ineficiência do pro-

cesso. A turbidez maior do que o recomendado, 

mesmo após a desinfecção, pode representar um 

problema do sistema de tratamento em si. Consi-

dera-se inadequado, mesmo que de acordo com 
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a Portaria (BRASIL, 2011), que 43% das ETAs ain-

da apresentem água com turbidez acima de 2 uT 

logo após o tratamento, onde ainda não houve in-

fluência alguma da rede de distribuição.

Conformar-se aos padrões de turbidez estabele-

cidos é de grande importância, uma vez que uma 

filtração eficiente é primordial para o processo de 

tratamento de maneira geral. A filtração lenta, 

por exemplo, tem alta capacidade de remoção de 

cistos de protozoários como Cryptosporidium spp. 

e Giárdia spp. e que precisam de altas dosagens de 

cloro ou tempo de detenção elevados para a sua 

remoção (BELLAMY et al., 1985).

3.6 Limpeza Dos Filtros

A limpeza de filtros lentos é considerada a parte 

mais trabalhosa de sua operação. Usualmente 

nesse processo o filtro é drenado até que a super-

fície da areia esteja exposta. Dessa maneira é feita 

a raspagem do schmutzdecke e os primeiros cen-

tímetros de areia que são lavados externamente 

ao filtro, e a areia é recolocada no filtro.

Alternativas a esse processo foram identificadas 

nas visitas feitas às ETAs, porém dentre os proce-

dimentos de limpeza adotados a maioria é a ras-

pagem ou alguma variação desta (Figura 13).

Figura 13 – Método de limpeza dos filtros lentos.

Dentre as ETAs, nenhuma possuía depósito de 

areia. A maioria repõe a areia logo após a limpeza, 

e as que não o fazem jogam a areia fora ou a uti-

lizam para outros fins. O fato de jogar a areia fora 

gera um custo na manutenção dos filtros diferen-

ciado daquele em que a areia é lavada.

A maioria dos sistemas visitados que têm essa 

prática utiliza areia específica para filtros de ETAs, 

que tem custo elevado. Os custos relatados varia-

ram de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) por metro cúbico. 

Onde se utilizam recursos locais, a areia é a mes-

ma da construção civil, que é lavada e colocada 

nos filtros. O custo relatado é de aproximadamen-

te R$ 60,00 (sessenta reais) por metro cúbico.

Para lavar a areia de maneira prática existem lava-

dores de areia. Basicamente são tanques onde é 

aplicado um fluxo ascensional de água. Dos siste-

mas visitados, 24% possuíam um lavador de areia, 

alguns deles na área interna do filtro, minimizan-

do a mão de obra para retirar a areia de dentro do 

filtro (Figura 14).

Figura 14 – Lavador de areia.

A reposição da areia no filtro foi um assunto que 

gerou discussão em todas as visitas em que o as-

sunto era abordado (no caso daqueles locais que 

a jogavam fora). Muitos locais não sabiam que a 

areia poderia ser reposta ou não o faziam, pois 

não tinham estrutura para fazer a lavação. Outros 

locais afirmaram o contrário, que é mais simples 

repor a areia do que fazer a lavação, por ser um 

processo trabalhoso e demorado.

Como já citado, nenhum sistema visitado possuía 

algum tipo de depósito de areia. A existência des-

se depósito seria uma alternativa aos sistemas em 
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que o tempo de limpeza é significativo na produ-

ção de água tratada. Em sistemas onde existe o 

depósito, os filtros podem voltar a operar antes de 

a areia ser reposta, desde que haja profundidade 

suficiente de meio filtrante (60 cm, como reco-

mendado pela NBR ABNT 12216, 1992). Essa areia 

pode ser estocada e recolocada apenas quando a 

profundidade mínima for atingida.

3.7 Características de Projeto

3.7.1 Cobertura e incidência solar

Não há especificações em norma quanto à cober-

tura de filtros. A existência de incidência de luz 

solar é um fator influente na operação do filtro, 

uma vez que ele é considerado um ecossistema e 

a presença e ausência de luz tem influência nisso.

A maioria dos filtros visitados não era coberta, e 

dentre os cobertos variou-se o tipo de cobertu-

ra, como telhados que cobriam parcialmente os 

filtros, locais inteiramente fechados ou cobertu-

ras que fechavam totalmente os filtros. Dentre os 

abertos, nem todos estavam em locais onde havia 

incidência solar.

Foram relatados problemas relacionados à inci-

dência solar, o que levou inclusive à cobertura de 

alguns filtros visitados. O problema relatado era o 

da proliferação de algas ou microalgas, que difi-

cultavam a operação, causando problemas de re-

dução da carreira de filtração.

Na literatura são relatadas diferentes experiências 

relacionadas à incidência de luz solar em filtros 

lentos, em sua maior parte ao desenvolvimento 

de perda de carga nos filtros devido à presença 

de algas. O consenso é de que altas densidades 

de algas contribuem com o desenvolvimento de 

perda de carga; contudo, se a presença de algas 

é controlada pode-se ter um desempenho ainda 

melhor do sistema, até prolongando a carreira de 

filtração (HUISMAN; WOOD, 1974; IWASE et al., 

2006; JABUR, 2006; KELKAR; TAJNE; DHAGE, 2009; 

NAKAMOTO, 2014).

A presença de algas está relacionada com a pre-

sença de oxigênio dissolvido no sistema, o que fa-

vorece a proliferação de organismos relacionados 

ao seu consumo, intensificando atividades bioló-

gicas. Segundo NAKAMOTO (2014), as algas têm 

um papel imprescindível na disponibilidade de 

oxigênio no sistema, e a falta desse pode acarretar 

no transpasse de microrganismos para o efluente 

do filtro. O mesmo autor afirma que deve haver 

controle da densidade de algas no sistema, uma 

vez que também estão relacionados ao consumo 

em momentos sem incidência de luz solar.

Na prática, tal controle seria um cuidado a mais 

com o sistema. O que se observa na realidade ca-

tarinense é que os sistemas são operados como 

um tratamento puramente físico, ou majoritaria-

mente físico, e o controle biológico do sistema é 

algo além dessa realidade.

Um controle biológico do sistema pode ser algo 

que está além da realidade de operação de filtros 

no estado, e até mesmo no Brasil, uma vez que a 

norma existente sugere também esse comporta-

mento, sendo a turbidez o único parâmetro a ser 

observado na água filtrada por esses sistemas. 

Nenhum outro parâmetro está atrelado à eficiên-

cia desse sistema em si.

Tendo em vista a realidade dos sistemas visitados 

e o tipo de aplicação que é dada aos filtros lentos, 

isso é algo coerente, uma vez que se desejam sis-

temas de simples operação, sem a necessidade de 

mão de obra especializada.

No entanto, o desenvolvimento de algas ainda 

está relacionado à qualidade da água bruta e nem 

sempre a incidência de luz solar é determinan-

te para sua proliferação, o que explica o fato de 

diversos filtros existentes não apresentarem pro-

blemas relacionados a isso.
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3.7.2 Meio filtrante

De acordo com a NBR ABNT 12 216/92, o meio 

filtrante em filtros lentos deve ter diâmetro efe-

tivo entre 0,25 mm e 0,35 mm e coeficiente de 

uniformidade de até 3 (ABNT, 1992). Essa areia é 

mais fina do que as utilizadas em filtros rápidos, 

por não se utilizarem processos de coagulação 

antes da filtração. O coeficiente de uniformidade 

é maior, pois aceita-se uma variação maior do ta-

manho dos grãos, uma vez que não é feita a retro-

lavagem e a fim de facilitar a obtenção de areia a 

menor custo e com maior facilidade.

Dentre as ETAs visitadas, a maioria não retornava a 

areia lavada aos filtros, sendo necessária a compra 

do material e sua reposição periodicamente. Foram 

relatados casos de até duas reposições ao ano com 

custos que variam de R$ 60,00 a R$ 750,00/m³. Os 

valores inferiores são relacionados ao uso de areia 

de aluvião, comprada na localidade, e os valores 

elevados, a areias especiais para filtros.

O uso da areia mais barata é uma vantagem rela-

cionada à filtração lenta. Contudo, na prática, gas-

tos elevados foram reportados com a reposição do 

meio filtrante. Somam-se como motivos a esses 

gastos o descarte do meio filtrante, sem reapro-

veitamento, e o tipo de areia utilizada. Embora a 

areia especial para filtro esteja sendo amplamente 

utilizada, não fica garantido que o especificado por 

norma seja atendido, uma vez que poucos soube-

ram informar as características do meio filtrante 

utilizado e, dentre os informados, a maioria possuía 

granulometria maior que a estabelecida.

Esse problema, contudo, reflete pouco na qualida-

de da água reportada, uma vez que a maioria dos 

sistemas se apresentou eficiente. Nesse caso, o im-

pacto econômico na operação do sistema é o maior 

problema, uma vez que o indicado é que a areia dos 

filtros seja lavada e reposta, não havendo necessi-

dade de reposição imediata. Ou seja, com a existên-

cia de um depósito, as ETAs poderiam economizar 

na compra de areia e no tempo de filtro inoperante 

recolocando o filtro em operação, lavando a areia 

e estocando, até que a espessura mínima (60 cm) 

seja atingida. Nesse momento toda a areia poderia 

ser reposta de uma só vez.

3.7.3 Saída de água filtrada

De acordo com a norma, a saída de água dos fil-

tros deve ser acima do nível do meio filtrante para 

garantir que não haja pressão negativa no filtro 

(ABNT, 1992). Pressão negativa é um problema 

na operação de filtros por gravidade, uma vez 

que altera as taxas de filtração e pode acarretar 

na formação de bolhas no meio filtrante, também 

interferindo no processo de filtração.

Uma alternativa para o controle de pressões nega-

tivas é o uso de registro para a regulagem da pres-

são; contudo, recomenda-se o uso de piezômetros 

para uma operação e monitoramento adequados.

Foi observado, nas ETAs visitadas, saídas em câ-

maras com vertedores, que garantiam a saída da 

água em um nível acima do meio filtrante. Tam-

bém havia saídas em tubulações com registros de 

gaveta, onde eram controladas pressão e vazão da 

água. Contudo, apenas um sistema possuía piezô-

metros para o acompanhamento das pressões nos 

filtros e na saída da água filtrada.

Alguns sistemas não possuíam as saídas acima do 

leito filtrante, sendo o escoamento da água con-

trolado na entrada dos reservatórios, sem qual-

quer controle para evitar-se pressão negativa. 

Foram relatados problemas com a carreira de fil-

tração, bolhas de ar e qualidade da água.

4 CONCLUSÕES
Com o trabalho realizado, pôde-se concluir que:

• O uso da filtração lenta é uma realidade no esta-

do de Santa Catarina, embora seja muito inferior 

ao de sistemas convencionais de tratamento;
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• Percebe-se um fomento na substituição dos sis-

temas com filtração lenta para sistemas conven-

cionais de tratamento, mesmo que desnecessário, 

no intuito de experimentar a tecnologia e a fim de 

remediar problemas corriqueiros e de fácil solu-

ção, como proteção do manancial;

• A realidade climática de grandes precipitações 

concentradas em um período do dia não é relata-

da na literatura internacional, e é o maior proble-

ma relatado a respeito da operação dos sistemas. 

Dessa maneira, a concepção de sistemas de múl-

tiplas etapas, empregando pré-filtros, é conside-

rada mais adequada na região;

• Verificou-se que uma das causas de problemas 

para esse tipo de tratamento é a falta de preserva-

ção em torno de fontes e mananciais onde acon-

tece a captação de água. Portanto, as adequações 

necessárias deveriam estar relacionadas ao cum-

primento das leis vigentes de proteção, evitando 

assim gastos excessivos com novas tecnologias 

paliativas, como as que foram observadas;

• A falta de conhecimento específico a respeito 

da filtração lenta e variantes, sua simplicidade, li-

mitações a respeito da qualidade da água bruta a 

ser tratada e processo de limpeza faz com que a 

tecnologia perca espaço para outras consideradas 

mais modernas;

• Problemas relatados poderiam ser facilmente 

resolvidos caso houvesse o mínimo de conheci-

mento técnico específico a respeito da tecnologia 

e com mínimo de investimento;

• Há necessidade da divulgação de tecnologias 

simples de tratamento de água para abasteci-

mento público com real possibilidade de aplica-

ção, e não apenas como uma alternativa de sim-

plicidade e baixo custo. Assim como em diversos 

meios profissionais relacionados ao tratamento 

de água para abastecimento, uma vez que os en-

volvidos possuem formação diversificada.
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Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Uni-

versitária (Fapeu).
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Resumo
Muitos dos grandes problemas de saúde que a humanidade enfrenta nas últimas décadas estão relacionados 

à qualidade da água e, portanto, o impacto do despejo de efluentes das Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETEs) em corpos d’água tem sido alvo de constante preocupação. No presente trabalho, foi avaliado o desem-

penho das ETEs que tratam o esgoto doméstico gerado em Aracaju - SE, segundo a legislação ambiental vigen-

te. O desempenho foi analisado pelo uso dos dados de monitoramento das ETEs, que traziam as medidas dos 

parâmetros no afluente e no efluente das estações. Os resultados obtidos mostraram que a ERQ Oeste e a ETE 

Visconde de Maracaju foram as únicas que cumpriram, integralmente, a legislação para todos os parâmetros. 

A ETE Orlando Dantas apresentou o pior resultado quanto ao cumprimento da legislação, porém apontou os 

melhores valores de eficiência na remoção de poluentes, cujo pior resultado foi apresentado pela ERQ Norte. 

Palavras-chave: Esgoto doméstico. ETE. Desempenho.

Abstract
Many of the major health problems mankind is facing in recent decades are related to water quality and 

therefore the impact of the discharge of effluents from wastewater treatment plants (WWTPs) in wa-

ter bodies has been a constant concern. In this study, we evaluated the performance of the WWTPs, which 

treat domestic sewage generated in Aracaju - SE, according to current environmental legislation. The per-

formance was analyzed using monitoring data from WWTPs, which brought the measurements of the pa-

rameters in the influent and effluent of the stations. The results showed that the ERQ Oeste WWTP and 

Visconde de Maracaju WWTP were the only ones that fulfilled the rules for all parameters. The WWTP Or-

lando Dantas presented the worst results regarding compliance with the legislation, but pointed out the 

best efficiency values in removing pollutants, which worst result was presented by ERQ Norte WWTP. 

Keywords: Domestic sewage. Wastewater treatment plants. Performance. 
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lação hídrica, nas quais se destacam as diarreicas, 

grandes responsáveis pela mortalidade infantil.

São diversos os benefícios associados ao trata-

mento de esgoto, dentre os quais se destacam o 

aumento da vida média do homem, em virtude 

da redução da mortalidade, graças à redução de 

doenças; diminuição de despesas com tratamen-

to de doenças evitáveis; redução dos custos do 

tratamento de águas para abastecimento huma-

no, pela prevenção da poluição dos mananciais e 

preservação da biodiversidade aquática.

O Instituto Trata Brasil quantifica as consequên-

cias do saneamento precário, como a redução 

em 18% do desempenho escolar de crianças que 

não têm acesso a serviços de saneamento quan-

do comparadas às que têm acesso, aumento em 

19,2% da probabilidade de falta ao trabalho e 

desvalorização média em 14% no preço de imó-

veis de regiões que não têm saneamento básico 

(ITB, 2016).

Dessa forma, o saneamento básico é reconhecido 

como indispensável ao desenvolvimento econô-

mico e social de um país, à manutenção da saúde 

e qualidade de vida humana e à proteção das re-

servas ambientais.

No Brasil, o conceito de saneamento básico, bem 

como as responsabilidades atribuídas às entidades 

reguladoras, são apresentados na Lei 11.445, de 05 

de janeiro de 2007. Essa lei ainda tem como objeti-

vos estabelecer padrões e normas para a adequada 

prestação dos serviços e satisfação dos usuários, 

garantir o cumprimento das condições e metas es-

tabelecidas, avaliar a eficiência e eficácia dos ser-

viços prestados e definir requisitos operacionais, 

de manutenção dos sistemas, de medição, fatura-

mento e cobrança de serviços (BRASIL, 2007).

A maioria dos sistemas de avaliação de desempe-

nho dos serviços de esgotamento está focada em 

uma perspectiva da gestão de saneamento, não 

se aplicando especificamente às estações de tra-

1 INTRODUÇÃO
O impacto do despejo de efluentes das Esta-

ções de Tratamento de Esgotos (ETEs) em cor-

pos d’água é alvo de constante preocupação em 

grande parte dos países. Uma gama de critérios, 

políticas, legislações ambientais e programas go-

vernamentais é elaborada com o objetivo princi-

pal de influenciar não só as condições de descarga 

dos efluentes mas também os critérios e níveis de 

tratamento para minimizar, o máximo possível, os 

impactos ambientais ocasionados pela disposição 

destes (OLIVEIRA, 2006).

A elaboração de uma legislação e de normas/cri-

térios de tratamento visando à proteção da quali-

dade dos recursos hídricos e que sejam condizen-

tes com as realidades dos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, tem sido motivo de dis-

cussões por vários pesquisadores no decorrer dos 

anos (JOHNSTONE e HORAN, 1994, 1996; NASCI-

MENTO e VON SPERLING, 1998; VON SPERLING, 

1998; JOHNSTONE e NORTON, 2000; VON SPER-

LING e FATTAL, 2001).

Os serviços prestados pelo setor de saneamento 

sanitário são de suma importância à promoção 

do bem-estar, saúde e segurança da população e 

proteção ao meio ambiente (BARROS, 2013). Em 

virtude disso, a prestação destes deve ser alicer-

çada em alguns princípios fundamentais, como 

a universalização de seu acesso, a integralidade, 

a adoção de métodos que considerem condições 

locais e regionais, transparência de ações, conti-

nuidade e qualidade desses serviços e a eficiência 

e equidade das tarifas aplicadas (BRASIL, 2007; 

ERSAR/LNEC, 2010).

Muitos dos grandes problemas de saúde que a hu-

manidade vem enfrentando nas últimas décadas 

estão relacionados à qualidade de água (UNESCO, 

2009). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2014), as políticas e práticas de saneamento 

inadequadas estão associadas à disseminação de 

diversas doenças, as chamadas doenças de veicu-
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tamento (MATOS et al., 2003). É nesse ponto que 

se encontra um dos grandes desafios das entida-

des reguladoras dos serviços de esgotamento sa-

nitário: a avaliação das estações de tratamento de 

esgotos de acordo com a Lei nº 11.445 de 2007. 

O município de Aracaju, capital do estado de 

Sergipe, está no mesmo patamar dos serviços de 

esgotamento sanitário do Brasil, ou seja, na fase 

de quantidade, cujo objetivo buscado ainda é a 

implantação da infraestrutura do sistema. De-

pois dessa fase, existem a de qualidade (em que 

as preocupações se concentram, por exemplo, na 

qualidade do efluente lançado no corpo hídrico 

receptor) e a última fase, conhecida como de ex-

celência (em que os esforços se voltam à qualidade 

dos serviços prestados aos usuários, na sustenta-

bilidade das prestadoras de serviços e na susten-

tabilidade ambiental). Essas três fases marcam a 

evolução histórica de um sistema de saneamento 

básico (IRAR, 2008). Segundo o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016), 

Aracaju apresenta um índice de coleta de esgoto 

de 38,91%, à frente do estado de Sergipe, de al-

gumas regiões e atrás da média nacional, que tem 

um índice de 49,8%. Do esgoto coletado em Ara-

caju, 100% é tratado.

No Brasil, apesar de estudos e avaliações em es-

cala piloto ou em ETEs individuais, sintetizadas 

em Andrade Neto (1997), Von Sperling (1998a), 

Campos (1999), Chernicharo (2001), Von Sperling; 

Chernicharo (2000, 2002), Mendonça; Mendonça 

(2016), o conhecimento sobre o desempenho das 

tecnologias de tratamento de esgotos em ope-

ração no país é relativamente esparso, havendo 

poucas consolidações estruturadas em termos de 

uma avaliação global. Dentre os trabalhos mais 

atuais sobre o tema, destacam-se o de Olivei-

ra (2006), que fez uma análise de desempenho e 

confiabilidade de estações de tratamento de es-

gotos; Barros (2013), que propôs um sistema de 

indicadores de desempenho para avaliação de es-

tações de tratamento de esgotos no Distrito Fede-

ral, e Raschle (2013), que elaborou uma metodo-

logia de avaliação de desempenho para estações 

de tratamento de efluentes industriais.

Diante do que foi descrito, destaca-se a impor-

tância de um tratamento de esgoto eficiente, que 

é responsável não só pela preservação do meio 

ambiente, mas por diversos fatores sociais e eco-

nômicos que são influenciados, direta ou indireta-

mente, pela interação do homem com o ambiente. 

Vale ressaltar a relevância não somente do trata-

mento do esgoto, mas também do seu controle 

para que sejam atendidos os requisitos de quali-

dade da água de acordo com seus usos previstos.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o 

cumprimento das condições e padrões de lança-

mento de efluentes pelas Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETEs), que tratam os esgotos gerados em 

Aracaju, segundo a legislação ambiental vigente.

2 METODOLOGIA
As etapas metodológicas estão descritas nos pró-

ximos subitens, incluindo a identificação do objeto 

de estudo e a apresentação das técnicas de coleta 

e análise dos dados. 

2.1 Objeto de estudo 

Aracaju, capital do estado de Sergipe, encontra-

-se em uma região litorânea e possui elevada den-

sidade demográfica, cerca de 3.140,65 hab/km² 

(IBGE, 2010). 

O município de Aracaju apresenta um baixo índice 

de coleta de esgoto (38,91%), o que se reflete nos 

impactos na qualidade das águas urbanas. Deste 

esgoto coletado, 100% é tratado (SNIS, 2016).

Atualmente Sergipe possui dez Estações de Trata-

mento de Esgotos - ETEs, das quais nove estão em 

operação, sendo que sete estão situadas na Gran-

de Aracaju (TELES et al., 2015). No presente estudo, 

será avaliado o desempenho das cinco estações 
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que tratam o esgoto gerado em Aracaju, cujas ca-

racterísticas estão apresentadas no Quadro 1.

Ressalta-se que a ERQ Norte trata cerca de 50% 

do esgoto de Sergipe, sendo a maior estação de 

tratamento do Estado. Essa estação é alimentada 

por parte dos esgotos de Aracaju e do município de 

Nossa Senhora do Socorro, além de receber contri-

buições de caminhões limpa-fossa.

Quadro 1 - Caracterização das ETEs estudadas.

ETE Município Tratamento 
Secundário

Vazão de 
operação

ERQ(1) Norte Nossa Senhora 
do Socorro

Lagoa facultativa 
+ Lagoa de 
maturação

41.990 m³/dia

ERQ Oeste Aracaju UASB(2) + valos de 
oxidação 7.197 m³/dia

ERQ Sul Aracaju UASB + valos de 
oxidação 26.698 m³/dia

ETE Orlando 
Dantas Aracaju Valos de oxidação 1.916 m³/dia

ETE Visconde 
de Maracaju Aracaju Valos de oxidação 199 m³/dia

Fonte: Adaptado de Teles et al. (2015).
Nota: (1) Estação de recuperação da qualidade; (2) Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket (Reator anaeróbio de fluxo ascendente - RAFA).

2.2 Coleta de dados

Foram solicitados, à companhia de saneamento, 

os dados referentes ao monitoramento do esgo-

to que é tratado pelas estações ERQ Norte, ERQ 

Sul, ERQ Oeste, ETE Orlando Dantas e ETE Vis-

conde de Maracaju.  

O período de abrangência dos dados experimen-

tais de monitoramento das ETEs variou de janei-

ro de 2013 a dezembro de 2014, com exceção da 

ETE Visconde de Maracaju, que possuía apenas 

dois dados de monitoramento (fevereiro e agos-

to de 2013).

Os dados do monitoramento físico-químico e 

bacteriológico fornecidos pela concessionária 

traziam informações sobre dez parâmetros: De-

manda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Fósforo Total (P), Ni-

trogênio (N), Óleos e graxas, Oxigênio Dissolvido 

(OD), pH, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Totais e 

Coliformes Termotolerantes.

Os dados conseguidos englobavam a data de 

coleta e os valores dos parâmetros do afluente e 

efluente da estação.

2.3 Análise dos dados

Essa etapa consistiu na análise dos dados de mo-

nitoramento com relação à legislação vigente, 

que dispõe sobre o lançamento de efluentes tra-

tados em sistemas de tratamento de esgoto, a Re-

solução 430/11 do CONAMA (BRASIL, 2011). Os 

dados fornecidos foram comparados com o que 

permite a resolução (apenas os parâmetros que 

têm os limites estabelecidos: DBO, pH, materiais 

sedimentáveis e óleos e graxas). Esses valores são 

apresentados no Quadro 2. Outros parâmetros 

que possuem limite estabelecido na resolução 

não puderam ser analisados por não estarem pre-

sentes no material fornecido (temperatura e ma-

teriais flutuantes).

Quadro 2: Condições e padrões para efluentes de 
sistemas de tratamento de esgotos sanitários de 

acordo com a Resolução CONAMA 430.

pH Tempera-
tura (°C)

Materiais 
Sedimen-

táveis 
(mL/L)

DBO 
(mg/L)

Óleos e 
graxas 
(mg/L)

Materiais 
Flutuantes

Entre
5 e 9 < 40 ≤ 1 ≤ 120 ≤ 100 Ausentes

Fonte: Adaptado de BRASIL (2011).

Além disso, foi feita uma análise sobre a eficiên-

cia na remoção de poluentes de cada estação, 

por meio de uma comparação com as eficiências 

esperadas para os diversos processos de trata-

mento, cujos valores são encontrados na litera-

tura (VON SPERLING, 2005; JORDÃO e PESSÔA, 

1995; MENDONÇA e MENDONÇA, 2016). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Padrões de lançamento dos efluentes

Com os dados de monitoramento das estações, foi 

possível verificar o atendimento a algumas condi-

ções exigidas pela legislação vigente. 

Destaca-se que para uma caracterização de es-

goto adequada e obtenção de um valor realista de 

eficiência de remoção de cargas poluidoras das 

ETEs, é necessário que haja um monitoramento 

frequente, já que a concentração de poluentes va-

ria ao longo das horas, dos dias, dos meses e anos. 

No entanto, o monitoramento realizado pela 

companhia de saneamento é bastante irregular, 

havendo falhas de mais de seis meses.

O primeiro parâmetro avaliado foi a DBO, indica-

dor de matéria orgânica, responsável pela redu-

ção de OD nos corpos hídricos. A remoção de DBO 

é uma das principais metas no tratamento do es-

goto doméstico.

Na Figura 1-a, são apresentados os dados da DBO 

das estações de tratamento que tratam o esgoto 

gerado em Aracaju, junto com o limite determina-

do pela legislação (120mg/L). 

Por meio da Figura 1-a, nota-se que, em geral, o 

resultado foi satisfatório. A ERQ Oeste obedeceu, 

integralmente, à legislação ambiental relativa à 

tolerância máxima de DBO. A ETE Visconde de Ma-

racaju, em suas duas coletas, também não infringiu 

a legislação. As estações ERQ Norte e ERQ Sul não 

atenderam à legislação em apenas uma coleta. 

A ETE Orlando Dantas foi a estação que apresen-

tou os piores valores de DBO no efluente, extra-

polando o limite estabelecido pela legislação em 

três momentos. Em junho de 2014, porém, quan-

do lançou esgoto com DBO de 135 mg/L, alcan-

çou eficiência na remoção de 71%, incluindo-se 

na exceção da legislação, que diz que o limite de 

120mg/L de DBO, para o efluente da ETE, poderá 

ser ultrapassado no caso de efluente de sistema 

de tratamento com eficiência de remoção mínima 

de 60% de DBO. Portanto, a ETE Orlando Dantas 

infringiu a legislação em duas coletas.

Destaca-se que a ETE Orlando Dantas é a que re-

cebe o esgoto bruto mais concentrado, no que se 

diz respeito a DBO. Von Sperling (2005) apresenta 

que o esgoto doméstico bruto tem valores típicos 

de DBO entre 250 e 400 mg/L, enquanto a esta-

ção recebe esgotos brutos com DBO média de 405 

mg/L, valor ligeiramente superior ao apresentado 

por este autor.

A segunda condição analisada foi o pH, cujos da-

dos, junto com a faixa limite estabelecida pela le-

gislação, são apresentados na Figura 1-b. Todas 

as estações cumpriram a legislação vigente, que 

determina que o pH do efluente deve estar entre 5 

e 9. Em todas as estações, o pH do efluente este-

ve entre 7 e 8, portanto são caracterizados como 

neutros ou ligeiramente básicos.

Os sólidos sedimentáveis foram o próximo parâ-

metro estudado. A remoção desses sólidos pre-

sentes no esgoto visa evitar o assoreamento do 

corpo hídrico receptor. Na Figura 1-c, são mostra-

dos os dados de sólidos sedimentáveis do efluente 

das estações e o limite máximo determinado pela 

legislação (1 mL/L). Nota-se que, com exceção da 

ETE Orlando Dantas, que ultrapassou o limite sete 

vezes em uma coleta, as estações permaneceram 

integralmente abaixo do limite máximo. Acredita-

-se que o alto valor apresentado pela ETE Orlando 

Dantas, em janeiro de 2013, tenha sido um equí-

voco, já que, nesta data, o teor de sólidos sedi-

mentáveis no afluente foi de apenas 2 mL/L. 

O último parâmetro estudado foi a concentração 

de óleos e graxas, cujos valores de cada estação 

e o limite estabelecido pela resolução são apre-

sentados na Figura 1-d. Nota-se que, em todas as 

estações, a concentração de óleos e graxas esteve 

muito abaixo do limite estabelecido na legislação.
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Figura 1: Parâmetros analisados no esgoto tratado pelas ETEs:  
a -  DBO; b -  pH; c - Sólidos sedimentáveis; d - Óleos e graxas.

 

 

 

 

 

a – DBO                                                            

c –  Sólidos Sedimentáveis                                         

b – pH

d – Óleos e graxas

(2005) complementa que a eficiência típica desse 

tipo de sistema é de 30% a 50% na remoção de 

nitrogênio e de 20% a 60% na remoção de fósfo-

ro. Dessa forma, percebe-se que a ERQ Norte não 

ficou dentro da faixa típica para a DBO e para o 

nitrogênio, mas alcançou eficiência satisfatória 

para o fósforo total. Por ser composta por lagoa de 

maturação, cujo principal objetivo é a remoção de 

patogênicos, esperava-se uma eficiência na re-

moção de coliformes mais elevada.

A baixa eficiência encontrada para a ERQ Norte, po-

rém, não reflete a eficiência real da estação, pois os 

3.2 Eficiência na remoção de poluentes

Com os dados fornecidos pela companhia de sa-

neamento, foi calculada a eficiência média na re-

moção de alguns parâmetros para cada ETE. Os 

valores encontrados são apresentados na Tabela 1.

Sabe-se que o tratamento secundário na ERQ 

Norte é realizado por meio de lagoas de estabiliza-

ção (facultativa e de maturação). De acordo com 

Mendonça e Mendonça (2016), a eficiência des-

sas lagoas é de 70% a 90% na remoção de DBO e 

acima de 99,99% de coliformes termotolerantes, 

quando o sistema é bem operado. Von Sperling 
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dados de monitoramento da companhia de sanea-

mento contabilizam apenas os parâmetros presen-

tes no esgoto bruto oriundo das redes coletoras, 

desprezando as contribuições dos caminhões limpa-

-fossa. Essa carga poluidora é inserida diretamente 

nas lagoas facultativas, ou seja, pula-se a etapa de 

tratamento preliminar e não há remoção prévia da 

elevada carga orgânica. Essa prática pode causar, 

dentre outros danos, o assoreamento das lagoas.

Como foi visto, nas ERQs Oeste e Sul, o tratamento 

secundário é realizado com uma combinação entre 

UASB e valos de oxidação, já as ETEs Orlando Dan-

tas e Visconde de Maracaju operam somente com 

valos de oxidação. Segundo Von Sperling (2005), 

quando o reator UASB é associado a um pós-trata-

mento, a eficiência global na remoção de poluentes 

é equivalente à desse processo de pós-tratamento 

quando se está tratando esgoto bruto. Logo, tanto 

para as ETEs Orlando Dantas e Visconde de Mara-

caju como para as ERQs Oeste e Sul, a eficiência es-

perada é a eficiência típica dos valos de oxidação.

Conforme Jordão e Pessôa (1995), os valores mé-

dios para condições normais de operação dos va-

los de oxidação são de 92% a 95% na remoção de 

DBO, 60% a 75% na remoção de nitrogênio, 10% a 

25% na remoção de fósforo e de 98% a 99% na re-

moção de coliformes (com cloração). Desse modo, 

vê-se que mesmo que a ETE Orlando Dantas te-

nha apresentado os maiores valores de eficiência 

de remoção, não atingiu o valor mínimo esperado 

para a maioria dos parâmetros.

Tabela 1: Eficiência média na remoção de parâmetros.

Estação
de

Tratamento

Eficiência média na remoção (%)

DBO Nitrogênio Fósforo
Total

Coliformes
Termotolerantes

Norte 27 25 36 90

Oeste 77 26 36 87

Sul 53 31 40 88

Orlando 
Dantas 80 40 55 95

Visconde de 
Maracaju 93 ND 20 89

4 CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos, verifica-se que a 

ERQ Oeste e a ETE Visconde de Maracaju cum-

priram integralmente todas as condições para os 

parâmetros analisados, no que diz respeito às exi-

gências da legislação ambiental vigente, a Reso-

lução Conama 430.

As demais estações descumpriram a legislação 

em algum momento, com destaque para a ETE 

Orlando Dantas, que apresentou o pior resultado, 

ultrapassando o limite tolerado de DBO em duas 

coletas e de sólidos sedimentáveis em uma coleta. 

O baixo desempenho dessa estação deve-se, den-

tre outros motivos, à qualidade do esgoto bruto 

recebido, inclusive, DBO superior aos valores típi-

cos, fator que a torna mais suscetível ao descum-

primento da legislação.

Quanto às eficiências na remoção de poluentes, 

viu-se que todas as estações apresentaram valo-

res abaixo do esperado, pelo tipo de tratamento 

adotado, para a maioria dos parâmetros. A ETE 

Orlando Dantas foi a que apresentou a maior efi-

ciência, ultrapassando as outras estações em to-

dos os itens estudados, com exceção da eficiência 

na remoção de DBO, em que ficou atrás da ETE 

Visconde de Maracaju.

A ERQ Norte foi a estação que teve a pior eficiên-

cia na remoção de poluentes, em particular a DBO, 

para a qual apresentou eficiência de remoção de 

apenas 27%. Entretanto, esse baixo desempenho 

pode estar associado às contribuições não com-

putadas de caminhões limpa-fossa na estação.

Diante disso, conclui-se que ainda são necessá-

rios investimentos em infraestrutura e capacita-

ção profissional para que as estações não apre-

sentem desempenho insatisfatório. Além disso, 

verifica-se a necessidade de investimento e de 

fiscalização intensiva pelos órgãos ambientais, 

com o intuito de impedir o descumprimento da 

legislação ambiental e consequente poluição dos 

corpos hídricos.
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Resumo
O presente estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade e o potencial genotóxico e mutagênico induzido por 

efluente de esgoto tratado por sistemas de lagoas de estabilização na cidade de Teresina - PI com a utilização 

do teste Allium cepa. Foram realizadas seis coletas: duas em 2015 e quatro em 2016, contemplando o período 

seco e chuvoso da região em quatro pontos: P1-Esgoto bruto; P2-Rio montante; P3-Efluente final e o P4-Rio ju-

sante. Todos os pontos do estudo apresentaram uma potencialidade genotóxica e mutagênica, principalmente 

nos pontos, P1 e P2 do período seco. As análises físico-químicas revelaram que as águas e efluentes coletados 

apresentaram elevadas concentrações de condutividade elétrica, detergentes e fósforo, principalmente nos pon-

tos, P1 e P3, além dos altos teores de coliformes termotolerantes. Portanto, é possível que os resultados mais 

significativos encontrados na estação de tratamento de esgoto Leste tenham sido induzidos em razão do lan-

çamento de xenobióticos provenientes de outras fontes antropogênicas, como as dos carros limpa-fossa, que 

descarregam os resíduos coletados nesta estação e podem estar comprometendo a eficiência do tratamento. 

Palavras-chave: Efluente tratado. Teste Allium cepa. Genotoxicidade. Mutagenicidade. 

Abstract
This research aims to evaluate the toxicity and the genotoxic and mutagenic potential induced by sewage efflu-

ents treated by stabilization lagoon systems in Teresina - PI using the Allium cepa test. The work was achieved 

in six collections contemplated by the dry and rainy period of the region in four points, two of them in 2015 and 

four in 2016. P1-Raw sewage; P2-River upstream; P3-Final effluent and P4-River downstream. All of the points 

in the study showed a genotoxic and mutagenic potential, mainly in the following points, P1 and P2 of the dry pe-

riod. The results showed that the collected water and effluents presented high concentrations of electrical con-

ductivity, detergents and phosphorus, mainly in the points, P1 and P3, beyond the high levels of thermotolerant 

coliforms. Therefore, it is possible that the most significant results found in the East sewage treatment plant may 

have been induced due to the release of xenobiotics from other anthropogenic sources such as the cleaning cess-

pools vehicles, which discharge waste collected at this station and may be compromising treatment efficiency. 

Keywords: Treated Effluent. Allium cepa test. Genotoxicity. Mutagenicity
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1 INTRODUÇÃO
Dentre os ambientes afetados pela poluição, um dos 

mais atingidos é o aquático, posto que a água é um 

bem mineral essencial às funções vitais dos organis-

mos e, consequentemente, à manutenção da vida 

no planeta. Além disso, outro fator preocupante é 

o fato de a água ser um solvente versátil, capaz de 

levar as substâncias químicas para longe dos focos 

de contaminação, o que pode comprometer outros 

ambientes (LEME; MARIN-MORALES, 2008).

O desenvolvimento urbano pode comprometer a 

sustentabilidade hídrica das cidades e trazer gran-

des impactos devido à carga de efluentes domés-

ticos, industriais e pluviais sem tratamento des-

pejados nos açudes, junto com material sólido do 

lixo e da erosão, além do crescimento urbano (LIU; 

LI, 2010). O impacto do lançamento de efluentes 

originados de estações de tratamento de esgotos 

em corpos d´água é motivo de grande preocupa-

ção para a maioria dos países (SPERLING, 2005).

Todo o esgoto coletado em Teresina é tratado em 

três estações de tratamento de esgotos: ETE-Ale-

gria, ETE-Leste e ETE-Pirajá. Após o tratamento 

adequado, esse efluente de esgoto retorna para 

os rios Poti e Parnaíba (MONTEIRO, 2004). Para a 

realização do tratamento de esgoto é adotada a 

tecnologia das lagoas de estabilização, que são 

definidas como corpos de água do tipo lênticos, 

destinados a armazenar resíduos líquidos de na-

tureza orgânica, esgoto sanitário bruto e sedi-

mentado, despejos industriais orgânicos e oxidá-

veis ou águas residuárias oxidadas. O tratamento 

é feito por meio de processos naturais: físicos, 

biológicos e bioquímicos, denominados autode-

puração ou estabilização (MONTEIRO, 2011).

O teste Allium cepa é utilizado para avaliar a qua-

lidade de águas de fundo, superfícies e efluentes, 

como uma forma simples de estudo de parâme-

tros macroscópicos, tanto de valores de inibição 

de crescimento de raízes e parâmetros citológi-

cos como de aberrações celulares em metáfases 

ou anáfases e inibição de células em divisão (FIS-

KESJÖ, 1988; VESNA et al., 1996; BARBÉRIO et al., 

2011).  Dentre esses vegetais, o Allium cepa (cebo-

la) tem sido utilizado na determinação dos efeitos 

citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos de inú-

meras substâncias (GRANT, 1994) e na de amos-

tras ambientais complexas (COTELLE et al., 1999; 

GROVER; KAUR, 1999; MATSUMOTO; MARIN-MO-

RALES; 2004; GRISOLIA et al., 2005; EGITO et al., 

2007; SOUZA et al., 2008).

Estudos relatam que diversos rios e açudes estão 

contaminados por substâncias tóxicas, genotóxi-

cas, mutagênicas e carcinogênicas decorrentes 

do descarte de efluentes domésticos e industriais 

(WHITE; RASMUSSEN, 1998); além de agrotóxicos 

utilizados em áreas adjacentes aos corpos d’água 

(MONARCA et al., 2000).  

Portanto, o teste de Allium cepa desenvolvido por 

Levan (1938) é considerado uma ferramenta útil 

para a pesquisa básica do potencial genotóxico 

e citotóxico de produtos químicos, substâncias 

complexas como extratos de plantas, dejetos in-

dustriais e, principalmente, águas contaminadas. 

Esse teste tem sido validado internacionalmente 

como bioindicador de amostras ambientais (EV-

SEEVA et al., 2003).

As estações de tratamento de esgoto de Teresina 

foram planejadas para o recebimento de esgoto 

doméstico, porém, a partir de 2011, por decisão 

do Governo do Estado do Piauí, a ETE-Leste pas-

sou a receber esgoto transportado por veículos 

limpa-fossa, que recolhem esgoto de fossas ins-

taladas em regiões que não recebem cobertura 

do saneamento básico. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o potencial genotóxico e mu-

tagênico do efluente tratado pelas lagoas de es-

tabilização da ETE-Leste com a utilização do teste 

Allium cepa.
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2 METODOLOGIA
A capital piauiense, Teresina (Figura 1), está lo-

calizada na Mesorregião Centro-Norte piauiense, 

entre as coordenadas 05º 05’ 21” de latitude sul 

e 42º 48’ 07” de longitude oeste, ocupando uma 

área aproximada de 1.392 km² da margem direita 

do rio Parnaíba, na porção do médio curso dessa 

Bacia Hidrográfica, onde recebe o rio Poti, um de 

seus maiores tributários (IBGE, 2011).

 

Figura 1 – Mapa de localização do município em estudo, Teresina – PI
Fonte: Autora, 2016.

A coleta das amostras de água e efluente foi rea-

lizada com o uso de garrafas de plástico de 1.500 

mL (1,5 L), sendo feitas as preservações específicas 

para cada tipo de análise. O procedimento das co-

letas das amostras de água realizou-se de acordo 

com as diretrizes da APHA (2005). Foi coletado um 

volume total de oito litros de água e efluente, sendo 

acondicionadas em recipientes próprios para análise 

físico-química, microbiológica e toxicológica. A pre-

servação e amostragem seguiram a Norma ABNT 

NBR 9898/1987, “Preservação e Técnicas de Amos-

tragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores”.

As amostras de água e efluente foram coletadas 

em quatro pontos distintos da Estação de Trata-

mento de Esgoto em estudo: esgoto bruto (P1), 

rio montante (P2), efluente final (P3) e rio jusan-

te (P4) (Figura 2). As coletas foram realizadas em 

dois períodos do ano, para contemplar as diferen-

tes condições climáticas da região: estação seca e 

chuvosa. Foram realizadas seis coletas, sendo três 

no período seco, novembro, dezembro de 2015 e 

janeiro de 2016, e três no período chuvoso, feve-

reiro, março e abril de 2016.
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Figura 2 - Identificação dos pontos de coleta do rio Poti - ETE-Leste, Teresina, Piauí

Fonte: Autora, 2016.

O teste Allium cepa foi realizado no Laboratório 

de Mecânica dos Fluidos, localizado no Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal do Piauí(U-

FPI). Foi realizado de acordo com a proposição de 

Fiskesjö (1993) e algumas adaptações. Foram uti-

lizadas cebolas de tamanho pequeno, de mesma 

origem, não germinadas e sem agrotóxicos. Cada 

experimento constou de 10 (dez) bulbos, além de 

controle negativo (CN) (água) e controle positivo 

(CP) utilizando solução de sulfato de cobre 0,0002 

g/L (NUNES et al., 2011; BATISTA et al., 2016). 

As soluções foram distribuídas em recipientes de 

vidro previamente esterilizados de capacidade 

de 30 mL. Após 72 horas de exposição, as raízes 

foram medidas e cortadas, sendo colocadas em 

solução fixadora (metanol/ ácido acético - 3: 1) 

durante 24h, em seguida transferidas para etanol 

70% e conservadas em um refrigerador até o mo-

mento da preparação histológica das lâminas. 

Para o preparo das lâminas, de três a quatro pon-

tas de raízes foram retiradas do etanol 70% e fo-

ram lavadas com água destilada (3 banhos de 5 

min cada), para a retirada do fixador do material. 

Logo após foi realizada a hidrólise com HCL 1N por 

11 min, seguido de um novo banho em água des-

tilada a temperatura ambiente. 

Depois disso, as raízes foram secas com papel de 

filtro, e transferidas para frascos escuros, con-

tendo o reativo de Schiff, por aproximadamente 

2 horas. Depois das 2 horas, as raízes foram la-

vadas em água corrente até a total retirada do 

corante do material genético. Logo em seguida, 

as pontas de raízes foram transferidas para uma 
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lâmina, adicionou-se uma gota de Fast Green so-

bre os materiais seccionados e então a lamínula 

foi colocada sobre a lâmina, e foi feito o squash 

(esmagamento) com o dedo polegar, com razoá-

vel pressão nos locais onde estão dispostos os 

materiais seccionados.

Em seguida, as lâminas foram levadas ao refrige-

rador por cerca de 50 minutos, e logo depois fo-

ram coladas com Bálsamo do Canada sintético, e 

as bordas da lamínula seladas com esmalte para 

reaproveitamento do material. 

A análise mutagênica foi determinada pelo do 

índice mitótico (IM), da frequência de aberrações 

cromossômicas (AC) no ciclo mitótico e a presen-

ça de micronúcleos. O Índice Mitótico (IM) corres-

ponde à relação do número de células em divisão 

e total de células observadas, em porcentagem. A 

avaliação da toxicidade foi realizada pela medição 

do comprimento das raízes médias.

As análises dos parâmetros físico-químicos e mi-

crobiológicos foram realizadas pelos laboratórios 

físico-químicos e microbiológicos da Estação de 

Tratamento de Esgoto - Leste da empresa Águas 

e Esgotos do Piauí (Agespisa). Foram analisados 

os seguintes parâmetros: temperatura, pH, amô-

nia, condutividade elétrica, cloretos, detergentes, 

DBO (demanda bioquímica de oxigênio), DQO (de-

manda química de oxigênio), fósforo total, nitrato, 

OD (oxigênio dissolvido) e sólidos sedimentáveis. 

A determinação do número mais provável (NMP) 

de coliformes totais e fecais foi realizada pela 

técnica Colilert, que permite determinar o núme-

ro mais provável de microrganismos na amostra 

(IDEXX, 2002).

A análise estatística foi realizada com a Análise 

Unidirecional de Variância (ANOVA). A normalidade 

das variáveis foi avaliada com o teste Kolmogorov-

-Smirnov. Quando a ANOVA apresentou diferenças 

significativas, uma análise post hoc foi realizada 

utilizando o teste de Tukey, quando foi observada a 

distribuição anormal, as comparações foram feitas 

utilizando o teste de Kruskal-Wallis com o teste de 

Dunn’s como post hoc. O nível de significância foi de 

0,05. Todas as análises foram realizadas no softwa-

re GraphPad Prism, versão 5.0

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Teste Allium cepa

O teste Allium cepa é utilizado para avaliar a qua-

lidade de águas de fundo, superfícies e efluen-

tes, como uma forma simples de estudo de pa-

râmetros macroscópicos, tanto para valores de 

inibição de crescimento de raízes e parâmetros 

citológicos como para aberrações celulares em 

metáfases ou anáfases e inibição de células em 

divisão (FISKESJÖ, 1988; VESNA et al., 1996; 

BARBÉRIO et al., 2011).

Neste estudo, todas as amostras, exceto o pon-

to 04 (rio jusante), coletadas durante o período 

seco e chuvoso, induziram toxicidade, verificada 

pela inibição do crescimento radicular e inibição 

do índice mitótico, e também induziram a muta-

genicidade, evidenciada pela indução de micro-

núcleos e aberrações cromossômicas (Tabelas 1 

e 2). Os controles positivo e negativo apresenta-

ram resultados esperados e, portanto, validam os 

resultados obtidos em testes com as amostras. 

Nossos resultados são consistentes com os re-

sultados encontrados na literatura mostrando a 

relação entre poluição urbana e aumento de da-

nos no DNA (BIANCHI et al., 2011; GEREMIAS et 

al., 2012; TABET et al., 2015)

 Observou-se a ação de toxicidade pela redução 

do índice mitótico (IM) e a redução no tamanho 

das raízes em todos os testes, nas diferentes 

amostras coletadas durante todo o período seco. 

Percebeu-se que comparado ao controle positivo 

(CP) para o IM, os valores mais significativos fo-

ram dos pontos, P1 e P2 durante o período seco. 
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Tabela 1 - Índice mitótico, aberrações cromossômicas, micronúcleos e comprimento da raiz em A. cepa expostos à água 
e efluente tratado do Rio Poti (ETE-Leste) no período seco 2015/2016, Teresina-PI.

Período de 
Coleta
(Seco)

Grupo
Índice mitótico 

(células em 
divisão/2000)

Aberrações Cromossômicas
MN/
2000

Binucleadas/
2000

Comprimento 
da raiz (cm)Pontes 

Anafásicas
Fragmentos 

Cromossômicos
Atrasos 

Anafásicos C-metáfases

Novembro 
2015

Controle 
Negativoa

434,3 ± 1,70 0,30 ± 0,71 0,26 ± 0,54 0,80 ± 0,21 0,12 ± 0,28 0,23 ± 
0,47

0,26 ± 0,42 7,62 ± 1,26

Ponto 01 42,1 ± 17,78*** 3,60 ± 1,42 1,80 ± 0,42 3,60 ± 1,43** 0,80 ± 0,82 4,30 ± 
0,67***

1,25 ± 0,33 2,64 ± 1,42***

Ponto 02 52,40 ± 
31,46***#

2,80 ± 1,21 1,10 ± 0,5*# 2,40 ± 1,26*** 0,60 ± 0,42 3,80 ± 
0,24***

0,92± 0,34 4,43 ± 
1,72***#

Ponto 03 228,80 ± 
12,24***#

0,82 ± 
0,24***#

0,62 ± 0,32 1,83 ± 1,21*** 0,43 ± 0,23 1,64 ± 
0,56***£

0,74 ± 
0,32***#£

5,36 ± 
1,34***#

Ponto 04 342,80 ± 
14,26***#

0,68 ± 
0,36***#

0,52 ± 0,38 0,94 ± 1,21*** 0,28 ± 0,26 0,82 ± 
0,24***£

1,52 ± 
0,37***#£

5,62 ± 
1,13***#

Dezembro 
2015

Ponto 01 58,1 ± 14,26*** 2,13 ± 1,48 1,61 ± 0,14 3,42± 1,26** 0,78 ± 0,23 3,88 ± 
0,36***

1,13 ± 0,15 3,36 ± 1,14***

Ponto 02 65,30 ± 
23,14***#

2,26 ± 1,14 1,08 ± 0,4*# 2,64 ± 1,24*** 0,54 ± 0,12 3,74 ± 
0,16***

0,72± 0,23 4,67± 1,16***#

Ponto 03 352,18± 
14,32***#

0,92 ± 
0,36***#

0,54 ± 0,23 1,52 ± 1,14*** 0,32 ± 0,21 1,51 ± 
0,17***£

0,63 ± 
0,31***#£

5,84 ± 
1,23***#

Ponto 04 383,25± 
16,23***#

0,43 ± 
0,13***#

0,36 ± 0,12 0,8 8 ± 1,13*** 0,21 ± 0,13 0,78 ± 
0,13***£

0,58 ± 
0,24***#£

6,04 ± 
1,28***#

Janeiro 
2016

Ponto 01 62,9 ± 15,12*** 1,64 ± 0,51 1,23 ± 0,26* 3,88 ± 1,28*** 0,64 ± 0,42 3,63 ± 
1,23***

1,08 ± 0,62 4,82 ± 0,34***

Ponto 02 72,24 ± 
7,27***#

1,53 ± 0,25* 1,14± 0,32***# 3,25 ± 1,32*** 0,52 ± 0,12 2,73± 
0,61***

1,02 ± 
0,52***#

5,05 ± 0,25***

Ponto 03 364,36 ± 
4,14***#

0,74 ± 
0,26***#£

0,43 ± 0,31***# 1,86 ± 1,31*** 0,30 ± 
0,18***£

3,24 ± 
1,14***

0,52 ± 
0,24***#

5,83 ± 0,48***

Ponto 04 388,24 ± 
6,13***#

0,42 ± 
0,12***#£

0,35 ± 0,13***# 0,76 ± 1,23*** 0,23 ± 
0,32***£

2,86 ± 
1,21***

0,46 ± 
0,23***#

6,25± 0,43***

Controle 
Positivob

32,70 ± 13,1*** 2,60 ± 0,42* 0,90 ± 0,10** 2,30 ± 0,72* 0,60 ± 0,41 5,40 ± 
0,62***

1,70 ± 0,32*** 1,88 ± 1,2***

a Controle Negativo= água de sclorada; b Controle positivo= sulfato de cobre (0.0002 g/L); * Diferença significativamente diferente do controle negativo ao nível de P<0,05; 
** P<0,01; *** P<0,001 (Anova); # Diferença significativa do ponto 1 ao nível de P<0,05 (Anova); £ Diferença significativa do Ponto 2 ao nível de P<0,05 (Anova). 

Alterações no IM podem indicar a presença de agen-

tes com ação citotóxica, sendo um parâmetro con-

fiável para a avaliação da citotoxicidade de amostras 

ambientais e, portanto, aplicáveis em monitora-

mento ambiental (FERNANDES et al., 2007).

Segundo Hoshina (2002), IMs menores que o controle ne-

gativo (CN) podem indicar alterações decorrentes da ação 

de um dado agente sobre o crescimento e desenvolvi-

mento dos organismos expostos, enquanto IMs superio-

res aos observados no CN são decorrentes de um aumen-

to na divisão celular, que pode levar a uma proliferação 

desordenada de células e até mesmo à formação de teci-

dos tumorais. Portanto, tanto a redução como o aumento 

do IM são indicadores importantes a serem considerados 

nas avaliações de contaminação ambiental.

No teste realizado, a análise do tamanho das raízes 

dos organismos expostos foi condizente com a redu-

ção do IM durante o período seco, o que vem cons-

tatar que a redução do IM induziu uma redução no 

crescimento das raízes, principalmente nos pontos P1 

e P2, no mês de novembro/2015, considerado o pe-

ríodo mais crítico (estação seca) para todos os pontos.

Já no período chuvoso percebeu-se que houve um 

aumento do índice mitótico e do comprimento radi-

cular para todos os pontos das amostras. Em relação 

à mutagenicidade, as aberrações cromossômicas se 

reduziram e houve diminuição da frequência de mi-

cronúcleos e citoquineses falhadas (células binuclea-

das) nos pontos P2, P3 e P4 (Tabelas 1 e 2). O ponto 01 

continuou sendo o mais crítico tanto em relação à to-

xicidade como à mutagenicidade, o que já era aguar-

dado, pois é o esgoto bruto sem nenhum tratamento, 

com alto teor de carga orgânica e inorgânica.

As aberrações mais frequentes durante o período seco 

foram pontes anafásicas, fragmentos cromossômicos, 

atrasos anáfasicos e C-metáfase (anáfase desorgani-
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zada). Durante o período chuvoso, as aberrações mais 

frequentes foram pontes anafásicas e atrasos anafási-

cos (Tabelas 1 e 2). Ainda foram observadas em níveis 

aumentados de forma significativa células com micro-

núcleos e células binucleadas no período seco.

As aberrações cromossômicas (ACs) são alterações 

caracterizadas por uma mudança na estrutura ou no 

número normal de cromossomos de uma espécie, 

podendo ocorrer de maneira espontânea ou ainda 

como resultado da exposição a agentes químicos ou 

físicos (RUSSEL, 2002).

Barbério (2009) detectou efeito genotóxico signifi-

cativo observado no Rio Paraíba do Sul, sendo que 

a presença de micronúcleos, pontes cromossômicas, 

c-metáfases, anáfase com multipolaridades, outras 

aberrações cromossômicas e número total de célu-

las anômalas apresentaram aumento significativo.

A ocorrência dos micronúcleos representa uma res-

posta integrada de instabilidade de cromossomos, 

fenótipos e alterações celulares causadas por de-

feitos genéticos e/ou exposição exógena a agentes 

genotóxicos, refletindo inúmeras alterações cromos-

sômicas importantes para a carcinogênese (FENECH, 

2000; FENECH, 2006; FERNANDES et al., 2007).

As aberrações mais frequentes durante o período 

seco do rio Poti (ETE-Leste) foram pontes anafási-

cas, fragmentos cromossômicos, atrasos anafásicos 

e C-metáfase. Durante o período chuvoso, as aber-

rações mais frequentes foram pontes anafásicas e 

atrasos anafásicos (Tabelas 1 e 2).

Neste estudo, todas as amostras, exceto o ponto 

04 (rio jusante), coletadas durante o período seco 

e chuvoso, induziram toxicidade (tabelas 1 e 2), 

verificada pela inibição do crescimento radicular 

e inibição do índice mitótico, mas também indu-

ziram mutagenicidade, evidenciada pela indução 

de micronúcleos e aberrações cromossômicas.

Tabela 2 - Índice mitótico, aberrações cromossômicas, micronúcleos e comprimento da raiz em A. cepa expostos à 
água e efluente tratado do Rio Poti (ETE-Leste) no período chuvoso 2016, Teresina-PI.

Período de 
Coleta
(Seco)

Grupo
Índice mitótico 

(células em 
divisão/2000)

Aberrações Cromossômicas
MN/
2000

Binucleadas/
2000

Comprimento 
da raiz (cm)Pontes 

Anafásicas
Fragmentos 

Cromossômicos
Atrasos 

Anafásicos C-metáfases

Fevereiro 
2016

Controle 
Negativoa

486,3 ± 2,6 0,24 ± 0,42 0,21 ± 0,23 0,68 ± 0,13 0,9 ± 0,3 0,18 ± 0,4 0,18 ± 0,6 8,35 ± 1,8

Ponto 01 52,3 ± 2,24*** 2,63 ± 1,36 1,6 ± 0,3 2,8 ± 1,12** 0,6 ± 0,3 3,24 ± 
0,32***

1,13 ± 0,32 4,25 ± 1,14***

Ponto 02 64,21 ± 
22,12***#

2,4± 1,2 0,96 ± 0,14*# 1,82 ± 1,11*** 0,54± 0,13 2,96 ± 
0,34***

0,82± 0,21 6,14 ± 
1,62***#

Ponto 03 284,13 ± 
11,42***#

0,74± 
0,21***#

0,43± 0,13 1,23 ± 1,3*** 0,36 ± 0,15 1,26± 
0,14***£

0,66± 
0,31***#£

7,23 ± 
1,12***#

Ponto 04 396,22 ± 
18,34***#

0,52 ± 
0,23***#

0,48 ± 0,25 0,82 ± 1,8*** 0,22 ± 0,11 0,73 ± 
0,13***£

1,21± 
0,26***#£

7,94 ± 
1,42***#

Março 
2016

Ponto 01 65,13 ± 
11,16***

1,86± 1,43 1,32 ± 0,16 2,85± 1,26** 0,66 ± 0,13 2,64 ± 
0,26***

1,12 ± 0,6 5,26± 1,51***

Ponto 02 72,27 ± 
12,42***#

1,74 ± 1,25 1,11± 0,8 1,52 ± 1,62*** 0,46 ± 0,16 2,26 ± 
0,8***

0,52± 0,12 6,92± 1,43***#

Ponto 03 336,23± 
12,48***#

0,63 ± 
0,25***#

0,32 ± 0,16 1,13 ± 0,7*** 0,21 ± 0,9 1,18 ± 
0,9***£

0,56 ± 
0,24***#£

7,42 ± 
1,33***#

Ponto 04 362,12± 
14,34***#

0,35 ± 
0,8***#

0,24 ± 0,7 0,6 ± 0,3*** 0,16 ± 0,8 0,62 ± 
0,16***£

0,42 ± 
0,12***#£

7,62 ± 
1,15***#

Abril 2016

Ponto 01 68,63 ± 
13,25***

1,24 ± 0,12 1,11 ± 0,4* 2,32 ± 1,14*** 0,34 ± 0,12 2,14 ± 
1,8***

1,2 ± 0,6 6,25 ± 0,28***

Ponto 02 78,12 ± 
8,32***#

1,12 ± 0,6* 1,5± 0,5***# 2,54 ± 1,26** 0,42 ± 0,8 2,14± 
0,33***

1,3± 0,3***# 7,33 ± 0,54***

Ponto 03 288,24 ± 
5,27***#

0,38 ± 
0,14***#£

0,15± 0,7***# 1,28 ± 1,4*** 0,12 ± 0,6***£ 2,16 ± 
1,4***

0,42 ± 
0,14***#

7,64 ± 0,84***

Ponto 04 372,28 ± 
7,25***#

0,25 ± 
0,5***#£

0,24 ± 0,7***# 0,61± 1,12*** 0,18 ± 0,7***£ 1,18 ± 
1,7***

0,25 ± 
0,12***#

7,62± 0,88***

Controle 
Positivob

46,25 ± 16,4*** 2,42 ± 0,12* 0,64 ± 0,8** 1,88 ± 0,63* 0,52 ± 0,34 4,24 ± 
0,32***

1,21± 0,24*** 1,94 ± 1,8***

a Controle Negativo= água de sclorada; b Controle positivo= sulfato de cobre (0.0002 g/L); * Diferença significativamente diferente do controle negativo ao nível de P<0,05; 

** P<0,01; *** P<0,001 (Anova); # Diferença significativa do ponto 1 ao nível de P<0,05 (Anova); £ Diferença significativa do Ponto 2 ao nível de P<0,05 (Anova). 
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Os resultados apresentados nas tabelas 1 e 2 mostram 

que os pontos P1 e P2 apresentaram atividade muta-

gênica (AC e MN) significativa durante todo o período 

seco, se comparados ao CP. A elevação da mutage-

nicidade no P2 sugere que o rio Poti possivelmente 

pode estar recebendo efluentes sem tratamento an-

tes de receber o efluente tratado, proveniente da es-

tação de tratamento de esgoto. No entanto, durante 

o período chuvoso a indução à atividade genotóxica 

e mutagênica foi menor, acredita-se que isso tenha 

ocorrido por conta da diluição das cargas orgânicas 

e inorgânicas nessa estação. Percebeu-se uma re-

dução de micronúcleos e células binucleadas, exceto 

no ponto 01. E observou-se também uma redução da 

mutagenicidade para o ponto 02.

Com as observações dos resultados das análises 

com A. cepa, pode-se sugerir que a mistura comple-

xa de agentes causadores do efeito mutagênico ob-

servado nos pontos P1 e P2 das amostras coletadas 

no rio Poti em Teresina é formada por agentes tanto 

clastogênicos como aneugênicos, e ainda causam 

toxicidade e mutagenicidade. Os valores mais signi-

ficativos comparados ao CP foram observados du-

rante o período seco, devido à concentração de po-

luentes neste período pela falta de chuva, sugerindo 

a presença de xenobióticos nos locais de estudo.

3.2 Análise dos parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos

O pH e a variação de temperatura encontrados 

para as amostras de água e efluentes coletadas 

durante o período seco e chuvoso mantiveram-se 

dentro da normalidade prevista na Resolução do 

Conama 430/2011. O pH tem valores entre 6,9 e 

7,8, e a temperatura varia entre 29 ºC e 35ºC du-

rante o período em estudo (Tabela 3 e 4). De acor-

do com Molnar et al., (2012), a temperatura é um 

fator que influencia quase todos os processos físi-

cos, químicos e biológicos da água.

As quantificações dos compostos nitrogenados 

(amônia e nitrato) mostraram em alguns pontos va-

lores acima do que é permitido pela resolução. De 

acordo com Conama 357/2005, o valor aceitável da 

amônia é de até 20 mg/L e do Nitrato ≤  10 mg/L. 

A amônia teve valores elevados no P1 e P3 duran-

te todo o período seco e chuvoso nas duas estações 

em estudo. Já o nitrato mostrou valores, em média, 

de acordo com a legislação. Os únicos valores altera-

dos foram observados no P1, destacando-se valores 

menores encontrados durante o período chuvoso 

para os dois parâmetros, e a redução de valores no 

P3 após o tratamento feito na estação (Tabela 3 e 4).

A presença de substâncias como a amônia pode 

caracterizar um fator limitante para o peixe, 

quando comparado aos efeitos tóxicos reconheci-

dos desse composto nesses organismos (CETESB, 

2010). O nitrato é considerado uma substância 

com baixa toxicidade, sendo o produto final da 

nitrificação solúvel em água, porém pode causar 

efeitos letais em diferentes organismos ou atuar 

sinergicamente com as outras formas nitrogena-

das (OSTRENSKY, 1997). 

De acordo com a Cetesb (2010), os rios são consi-

derados pouco poluídos quando apresentam cer-

ca de 100 μS/cm (micro Siemens/cm - unidade de 

medida de condutividade). Quando os rios rece-

bem despejo doméstico e/ou industrial, esse valor 

é geralmente aumentado. A condutividade elétri-

ca apresentou seus valores elevados em todos os 

pontos das amostras durante o período seco. Foi 

possível observar que os valores diminuíram no 

período chuvoso, mantendo-se acima do permiti-

do apenas nos pontos P1 e P3 (Tabelas 3 e 4).

Segundo Marinelli et al., (2000), o aumento da 

condutividade elétrica ao longo de um rio é evi-

denciado devido à presença de materiais dissol-

vidos e pode contribuir para o comprometimento 

da qualidade da água do rio. O alto teor de condu-

tividade elétrica presente nas amostras do rio Poti 

é um índice de que esse manancial encontra-se 

impactado pelo lançamento de efluentes, preju-

dicando todo o ecossistema que nele vive.
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Tabela 3 – Parâmetros físico-químicos das amostras de água e efluente tratado do Rio Poti (ETE-Leste) no período seco 

2015/2016, Teresina-PI.

Parâmetros físico-químicos da água – RIO POTI

Período de 
Coleta Pontos pH T(⁰C) Amônia

(mg/L)
CE

(μs/cm)
Cloretos 
(mg/L)

Detergentes
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DQO
(mg/L)

Fósforo
Total

(mg/L)

OD 
(mg/L)

Nitrato
(mg/L)

Sólidos
Sdm.

(mL/L/h)

Novembro 
2015
(Seco)

Ponto 1 7,3 31,0 46,5 467,5 90,0 5,0 300,0 485,0 5,7 - 10,7 5,0

Ponto 2 6,8 30,0 13,5 350,3 60,0 2,0 20,0 98,0 2,0 0,0 2,7 0,4

Ponto 3 7,7 31,0 38,8 477,8 89,0 3,0 97,0 182,0 4,8 6,0 7,6 0,5

Ponto 4 6,9 30,0 15,3 334,2 97,0 1,0 39,0 129,0 2,4 0,0 4,2 2,0

Dezembro 
2015
(Seco)

Ponto 1 7,3 35,0 47,3 495,4 82,0 8,0 408,0 549,0 7,2 - 13,03 8,0

Ponto 2 6,9 29,0 11,6 391,3 87,0 1,2 36,0 165,0 3,4 0,0 5,8 11,0

Ponto 3 7,8 31,0 36,0 521,0 120,0 6,0 137,0 233,0 5,3 5,0 8,0 V.A

Ponto 4 7,0 30,0 11,8 381,9 89,0 1,4 36,0 195,0 2,9 0,0 4,3 4,0

Janeiro 
2016
(Seco)

Ponto 1 7,4 34,0 43,2 472,2 92,0 - 405,0 541,0 5,8 - - 4,5

Ponto 2 6,6 30,0 3,0 261,9 67,0 - 15,0 60,0 0,8 0,0 - 0,8

Ponto 3 7,7 31,0 34,6 497,3 153,0 - 115,0 148,0 5,3 6,0 - -

Ponto 4 6,8 30,0 15,5 356,8 78,0 - 45,0 111,0 2,4 1,0 - 3,0

Limites
CONAMA
357/430

5 a 9 Até 
40ºC

≤ 20 
mg/L

≤ 100 
μs/cm

≤ 250 
mg/L

≤ 0,5 mg/L ≤ 120 
mg/L

≤ 700 
mg/L

0,050 
mg/L

≥ 5 
mg/L

≤ 10 
mg/L

≤ 1.0 
mL/L/h

Fonte: Águas e Esgotos do Piauí S/A - Agespisa.

Foi observado que os valores de cloretos se man-

tiveram de acordo com a resolução Conama 

357/2005 ≤ 250 mg/Ldurante os períodos seco e 

chuvoso (Tabelas 3 e 4). Os cloretos podem ser ori-

ginados pela dissolução de minerais e do solo, por 

intrusão de águas salinas, por despejos industriais 

ou lixiviação de áreas agrícolas. Estão presentes 

no esgoto pela contribuição das excretas huma-

nas (PESSOA; JORDÃO, 2009).

Segundo Conama 357/2005, o valor aceitável 

para detergentes é ≤ 0,5 mg/L. Foram observados 

valores acima do estabelecido nos pontos P1 e P3, 

destacando que no período chuvoso os valores 

dos pontos P2 e P3 foram menores. Já em relação 

ao Fósforo total no período seco, todos os valores 

ficaram acima do estabelecido, valor máximo per-

mitido de até 0,050 mg/L (CONAMA, 2005). No 

período chuvoso, os valores foram menores e os 

pontos que ficaram com valores elevados foram 

P1 e P3 (Tabelas 3 e 4).

 As descargas indiscriminadas de detergentes nas 

águas naturais levam a prejuízos de ordem esté-

tica, provocados pela formação de espuma. Os 

detergentes têm sido responsabilizados também 

pela aceleração da eutrofização. Além da maioria 

dos detergentes comerciais serem ricos em fósfo-

ro, sabe-se que exercem efeito tóxico sobre o zoo-

plâncton (PIVALI, 2005). 

A presença de fósforo em excesso nos rios contri-

bui para a proliferação de algas, que consomem 

uma alta taxa de oxigênio, diminuindo as taxas do 

mesmo no ambiente aquático, provocando vá-

rios fatores negativos para o ecossistema, como 

a mortandade de peixes. O excesso de fósforo 

presente em esgotos sanitários e efluentes indus-

triais conduz aos processos de eutrofização das 

águas naturais (MOTA, 2010).

Foram observados altos índices da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) nos pontos P1 e 

P3, observando-se valores menores no P2 e P4 

no período chuvoso. Já em relação aos níveis da 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), todos os 

valores permaneceram dentro do limite estabele-

cido, permanecendo valores maiores nos pontos 

P1 e estações durante os períodos seco e chuvo-

so (Tabelas 3 e 4). O aumento de DBO num corpo 

d’água se dá devido ao lançamento de efluente 

de origem predominantemente orgânica. Segun-
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do Guerra (2009), o alto teor de matéria orgânica 

em um ambiente aquático pode induzir à saída de 

moléculas de oxigênio do sistema.

Observou-se que durante o período seco o P3 foi 

o único a apresentar valor de oxigênio dissolvido. 

Já no período chuvoso, os valores de OD estão 

todos de acordo com o estabelecido, (CONAMA  

357/2005 ≥ 5 mg/L), exceto no P2 do mês de fe-

vereiro, (Tabelas 3 e 4). A baixa concentração de 

OD encontrada nas amostras de água é preocu-

pante, uma vez que pode comprometer a manu-

tenção e a sobrevivência da biota aquática desse 

corpo d’água. O oxigênio dissolvido constitui um 

importante parâmetro físico-químico de análise 

da qualidade de águas, uma vez que indica a ca-

pacidade de um corpo d’água natural manter a 

sua biota endêmica (CETESB, 2009).

Os baixos valores de OD encontrados nas amos-

tras do rio Poti, inferiores ao mínimo essencial 

para a manutenção da vida aquática, são indi-

cativos de que a água desse corpo hídrico está 

sofrendo um desequilíbrio ambiental. Quando 

os níveis de oxigênio dissolvido estão baixos, há 

o comprometimento da qualidade da água, pois 

não há concentração suficiente para biodegradar 

a matéria orgânica (BELLANGER et al., 2004).

Para os sólidos sedimentáveis, foram observados 

alguns valores acima dos níveis aceitáveis pela le-

gislação (1,0 mL/L/h) durante os períodos seco e 

chuvoso, principalmente no P1. Durante o período 

chuvoso, vários pontos deram virtualmente au-

sente (Tabelas 3 e 4). A quantidade de matéria se-

dimentável é um importante parâmetro, pois está 

relacionado ao assoreamento do corpo receptor, 

caso a sua remoção não seja eficiente (LINS, 2010).

Tabela 4 – Parâmetros físico-químicos das amostras de água e efluente tratado do Rio Poti (ETE-Leste) no período 
chuvoso 2016, Teresina-PI.

Parâmetros físico-químicos da água – RIO POTI

Período de 
Coleta Pontos pH T(⁰C) Amônia

(mg/L)
CE

(μs/cm)
Cloretos 
(mg/L)

Detergentes
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DQO
(mg/L)

Fósforo
Total

(mg/L)

OD 
(mg/L)

Nitrato
(mg/L)

Sólidos
Sdm.

(mL/L/h)

Fevereiro
2016

 (Chuvoso)

Ponto 1 7,5 32,0 38,2 487,7 242,0 3,0 480,0 580,0 10,1 - 8,6 20,4

Ponto 2 7,0 31,0 0,8 62,7 49,0 0,8 14,0 61,0 0,3 5,0 1,6 V.A

Ponto 3 7,5 30,0 30,7 330,5 73,0 24,0 75,0 221,0 4,7 4,0 3,3 2,2

Ponto 4 6,8 31,0 0,0 64,1 36,0 0,8 11,0 84,0 0,4 5,0 1,9 AUSENTE

Março
2016

(Chuvoso)

Ponto 1 7,4 32,0 - 400,1 87,0 - 450,0 519,0 4,8 - 11,8 5,0

Ponto 2 7,1 30,0 - 51,6 7,0 - 15,0 53,0 1,4 5,0 1,5 AUSENTE

Ponto 3 7,8 31,0 - 350,9 78,0 - 47,0 61,0 3,5 5,0 2,5 0,3

Ponto 4 7,2 30,0 - 60,6 8,0 - 14,0 61,0 0,2 5,0 1,0 AUSENTE

Abril
2016

(Chuvoso)

Ponto 1 7,4 32,0 46,1 366,8 118,0 1,8 234,0 400,0 4,9 - 6,7 3,0

Ponto 2 7,2 30,0 0,2 59,2 18,0 0,2 16,0 69,0 0,7 5,0 1,9 V.A

Ponto 3 7,8 31,0 29,3 343,4 106,0 0,8 36,0 92,0 3,3 6,0 1,3 V.A

Ponto 4 7,4 30,0 0,6 63,4 21,0 0,3 15,0 31,0 0,1 5,0 1,9 V.A

Limites
CONAMA
357/430

5 a 9 Até 
40ºC

≤ 20 
mg/L

≤ 100 
μs/cm

≤ 250 
mg/L

≤ 0,5 mg/L ≤ 120 
mg/L

≤ 700 
mg/L

0,050 
mg/L

≥ 5 
mg/L

≤ 10 
mg/L

≤ 1.0 
mL/L/h

Fonte: Águas e Esgotos do Piauí S/A - Agespisa.

No que diz respeito aos resultados das análises microbiológicas no período seco, percebeu-se que todos os 

valores de Coliformes Termotolerantes estavam alterados, com índices acima do que é estabelecido pela le-

gislação Conama 430/2011 (≤ 4x103) (Tabela 5).
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Tabela 5. Análise microbiológica das amostras de água 
e efluente tratado do Rio Poti (ETE-Leste) no período 

seco 2015/2016, Teresina-PI.

RIO POTI - ETE-LESTE

Período de 
Coleta Pontos

Coliformes 
Totais

(100 ml)

Coliformes 
Termotolerantes 
(Escherichia coli 

-100ml)

Novembro/
2015

 (Seco)

Ponto 01 >2,4x103 3,9x107

Ponto 02 >2,4x103 3,1x104

Ponto 03 >2,4x103 1,1x105

Ponto 04 >2,4x103 3,4x104

Dezembro/
2015

 (Seco)

Ponto 01 >2,4x103 2,2x107

Ponto 02 >2,4x103 2,4x105

Ponto 03 >2,4x103 3,5x104

Ponto 04 >2,4x103 1,5x104

Janeiro/
2016
(Seco)

Ponto 01 >2,4x103 2,1x107

Ponto 02 >2,4x103 5,3x103

Ponto 03 >2,4x103 1,3x105

Ponto 04 >2,4x103 3,7x104

Limites
CONAMA 
430/2011

≤ 103 ≤ 4x103

Fonte: Águas e Esgotos do Piauí S/A - Agespisa.

A preservação da qualidade das águas é uma neces-

sidade universal que exige séria atenção por parte das 

autoridades sanitárias, sendo indispensável à reali-

zação de exames bacteriológicos para a avaliação da 

qualidade da água a ser consumida (FÁTIMA, 2006). 

As bactérias do grupo coliforme são os principais indi-

cadores de contaminação fecal, que assume importân-

cia como parâmetro indicador da possibilidade da exis-

tência de micro-organismos patogênicos (WHO, 1993).

A maioria das doenças associadas à água é trans-

mitida por patógenos fecais e o controle dessas 

águas é feito por meio dos indicadores de monito-

ramento de microorganismos, uma vez que o mo-

nitoramento de todos os seres vivos da água seria 

uma tarefa difícil (LIBÂNIO, 2010).

No período chuvoso, apenas o P4 (rio jusante) no 

período do mês de abril/2016 teve resultado dentro 

do permitido pela legislação (Tabela 6). O monito-

ramento de coliformes totais também é feito com o 

objetivo principal de verificar a eficiência de desin-

fecção no tratamento e a integridade do sistema de 

distribuição de água (DI BERNARDO; PAZ, 2010). 

Tabela 6. Análise microbiológica das amostras de água 
e efluente tratado do Rio Poti (ETELeste) no período 

chuvoso 2016, Teresina-PI.

RIO POTI - ETE-LESTE

Período de 
Coleta Pontos

Coliformes 
Totais

(100 ml)

Coliformes 
Termotolerantes 
(Escherichia coli 

-100ml)

Fevereiro/
2016

 (Chuvoso)

Ponto 01 >2,4x103 2,6x107

Ponto 02 >2,4x103 7,3x104

Ponto 03 >2,4x103 2,4x104

Ponto 04 >2,4x103 6,5x104

Março/
2016

 (Chuvoso)

Ponto 01 >2,4x103 2,6x107

Ponto 02 >2,4x103 1,2x104

Ponto 03 >2,4x103 8,9x104

Ponto 04 >2,4x103 1,3 x104

Abril/
2016

(Chuvoso)

Ponto 01 >2,4x103 2,2x107

Ponto 02 >2,4x103 9,3x103

Ponto 03 >2,4x103 1,3x105

Ponto 04 >2,4x103 1,0x104

Limites
CONAMA 
430/2011

≤ 103 ≤ 4x103

Fonte: Águas e Esgotos do Piauí S/A - Agespisa.

Os parâmetros observados pelas análises físico-

-químicas apontam para a necessidade de aten-

ção especial ao rio em estudo, uma vez que os re-

sultados sugerem uma possível interferência na 

biota e na de qualidade de vida associada a esses 

ambientes. Altas taxas de amônia, fósforo, OD e 

DBO podem resultar em mudanças nos níveis de 

oxigênio necessários para manter as condições 

favoráveis de vida aquática. É importante ressal-

tar que as análises dos parâmetros físico-quími-

cos da água corroboram os resultados biológicos 

observados neste estudo com a utilização do 

teste Allium cepa.

4 CONCLUSÕES 
Todos os pontos do estudo apresentaram uma po-

tencialidade genotóxica e mutagênica, pois foram 

capazes de induzir alterações no material genéti-

co do organismo-teste utilizado, além da diminui-

ção do Índice Mitótico e inibição do crescimento 

radicular, evidenciado principalmente nos pontos, 

P1 e P2, no período seco. 
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As análises físico-químicas revelaram que as águas 

e efluentes coletados apresentaram elevadas con-

centrações de condutividade elétrica, detergentes 

e fósforo, principalmente nos pontos, P1 e P3, além 

dos altos teores de coliformes termotolerantes en-

contrados nas análises microbiológicas. 

Acredita-se que os resultados mais significativos 

possam ter sido induzidos pelo lançamento de xe-

nobióticos provenientes de outras fontes antro-

pogênicas, como as dos carros limpa-fossa, que 

descarregam o efluente coletado nesta estação.  

Esse efluente, proveniente dos carros limpa-fos-

sa, contém, possivelmente, uma mistura comple-

xa de agentes causadores do efeito mutagênico, 

que pode estar comprometendo a eficiência do 

tratamento da ETE-Leste.
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Resumo
A destinação final de resíduos gerados por processos industriais constitui um problema mundial cres-

cente. Por conta disso, tem-se buscado alternativas para sua incorporação a outros processos produ-

tivos. O presente estudo teve por objetivo realizar caracterização química, mineralógica e granulomé-

trica de resíduo gerado por meio do processo de lavagem de gases de uma indústria de incineração, 

bem como avaliar e discutir alternativas de aplicabilidade do resíduo em materiais de construção. Ve-

rificou-se que o resíduo é composto predominantemente por minerais que possuem ferro em sua es-

trutura, como a Goethita e a Hematita. A análise química revelou a presença majoritária de Fe2
O

3
, SO

3
, 

Al
2
O

3
 e SiO

2
. O material foi classificado segundo sua granulometria como arenoso, com partículas de 

0,06 a 2mm de diâmetro e massa específica de 2,17g/cm³. Por meio das características apresenta-

das, pode-se concluir que o resíduo possui potencial de aplicabilidade em materiais para produção de 

cerâmicas vermelhas e para servir como aditivo ao cimento na produção de argamassas e concretos.   
Palavras-chave: Composição química e mineralógica. Aditivo. Tijolos cerâmicos. Cimento.

Abstract
The disposal of the waste generated by industrial processes is a growing global problem. Thus, alternatives have 

been evaluated to incorporate the waste in others productive processes. This study aimed to conduct chemical, 

mineralogical and granulometric analysis of a waste resultant of a scrubber from an incineration industry, as 

well as to evaluate and discuss alternatives to application of the waste in construction materials. It was found 
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1 INTRODUÇÃO
Processos industriais são responsáveis pela ge-

ração de quantidades consideráveis de resíduos 

que muitas vezes não são reaproveitados ou não 

possuem um destino ecologicamente correto 

(CASAGRANDE et al., 2008).  Além disso, a dispo-

sição desses é um problema crescente, uma vez 

que necessita de espaços consideráveis e medidas 

extensivas de segurança, demandando custos. Em 

certos casos, tais resíduos podem ainda ser rea-

proveitados ou aplicados como matérias-primas 

em outros processos industriais (ISO, 2006). 

Indústrias incineradoras, em questão, geram 

quantidades significativas de resíduos, sejam eles 

as cinzas resultantes da incineração ou resídu-

os de processos de tratamentos subsequentes. 

Gouveia e Prado (2010) colocam que o procedi-

mento apresenta a vantagem de diminuir o peso e  

a quantidade de resíduo, diminuindo, por conse-

quência, os custos de logística e gerenciamento 

dos resíduos, bem como prevenindo o crescimen-

to de bactérias e proliferação de vetores de doen-

ças. Contudo, o processo de incineração também 

resulta em diversas quantidades de substâncias 

tóxicas, sejam elas orgânicas ou inorgânicas. 

Além disso, as características do que é gerado 

após o processo são influenciadas por fatores 

como o tipo e a capacidade do forno, a tempera-

tura de entrada e o tipo de resíduo, dentre outros 

(CHANG; WEY, 2006).

Os gases gerados pela incineração, por conterem 

substâncias tóxicas, necessitam de tratamento 

específico. O tratamento geralmente é feito com 

a utilização de lavadores de gases (CROSS; ROSS, 

1968; USEPA, 2002). O funcionamento desses ba-

seia-se no processo de absorção que remove o 

contaminante gasoso de uma corrente de gás por 

meio de sua dissolução em líquido. Esse processo 

acaba resultando em geração de lodo, que poste-

riormente deve ser tratado e depositado de forma 

correta (WOODARD, 1998). Contudo, em decorrên-

cia dos problemas apresentados anteriormente, 

como a restrição de espaços para disposição, tem-

-se buscado alternativas para aplicação do resíduo. 

Para Reinosa et al. (2010), o setor da constru-

ção civil é o mais adequado para reutilização de 

resíduos, uma vez que grandes quantidades de 

matérias-primas são necessárias. Areias e casca-

lhos triturados são cada vez mais utilizados como 

agregados finos e grosseiros para produção de 

concreto em função do esgotamento de fontes 

naturais de agregados. Por conta disso, resíduos 

de processos industriais também têm sido utiliza-

dos para tal fim (PARK et al., 2016). O aproveita-

mento de resíduos nessa área também é conside-

rado como solução para a disposição final destes, 

resultando em tecnologia de aplicação para o 

desenvolvimento de concretos leves, homogê-

neos e com facilidade de emprego em obras (SI-

MONDI; YAMADA; SARDINHA, 2008).  Além disso, 

outro setor que possibilita a utilização ampla de 

resíduos é o cerâmico. Menezes, Neves e Ferreira 

(2002) colocam que são diversos os resíduos in-

dustriais que a indústria cerâmica pode absorver. 

Ainda, segundo o trabalho, tais resíduos, inde-

pendentemente de sua origem, possuem utiliza-

that the waste consists predominantly of iron minerals compounds, such as goethite and hematite. The chemical 

analysis revealed the significant presence of Fe
2
O

3
, SO

3
, Al

2
O

3
 and SiO

2
. According to their granulometry, the 

material was classified as sandy, with diameters from 0,06 to 2 mm. The waste has a specific weight of 21,7kN/

m³. As a result of material characteristics, we could conclude that the waste has potential of applicability in ma-

terials for production of ceramic brick and it can serve as a cement additive to produce mortars and concretes.  

Keywords: Chemical and mineralogical composition, Additive. Ceramic bricks. Cement. 
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ção crescente como matérias-primas alternativas 

no setor. No entanto, segundo Cusidó e Cremades 

(2012), ainda existe a preocupação pública acerca 

da segurança sanitária de edificações construídas 

com tais materiais, uma vez que os resíduos são 

conhecidos por sua periculosidade e toxicidade. 

Por conta disso, é necessário realizar uma avalia-

ção ambiental profunda dos produtos finais. É de 

extrema importância, também, que a incorpora-

ção desses resíduos não gere aumento de emis-

sões do processo produtivo, bem como não altere 

a qualidade do produto (COLPAS et al., 2011).   

Nesse sentido, o presente artigo tem como obje-

tivo realizar a caracterização química, mineraló-

gica e granulométrica de resíduo gerado a partir 

do processo de lavagem de gases de uma indús-

tria de incineração, bem como avaliar e discutir 

alternativas de aplicabilidade do resíduo em ma-

teriais de construção. 

2 METODOLOGIA
O material utilizado neste estudo é proveniente 

do processo de lavagem de gases de uma indús-

tria incineradora de resíduos de saúde localizada 

no município de Caxias do Sul (RS). Os resíduos 

incinerados compõem o grupo A e E, conforme a 

Resolução RDC/Anvisa nº 306 (BRASIL, 2004).

Inicialmente, o material, por apresentar-se de for-

ma pastosa, foi seco na estufa a 100ºC por apro-

ximadamente 24 horas. Posteriormente, para que 

as análises subsequentes fossem realizadas, o ma-

terial foi preparado conforme a NBR 6457 (ABNT, 

2016). Para tanto, o material passou pelo processo 

de destorroamento e, em seguida, visando à análise 

granulométrica, este foi submetido à peneira de 76 

mm, como previsto pela NBR 6457 (ABNT, 2016). 

Para o ensaio de massa específica e demais análi-

ses, passou-se o resíduo pela peneira de 4,8 mm. 

Cerca de 100g da amostra preparada foi coleta-

da para a determinação da composição química, 

mineralógica e de perda ao fogo. A composição 

mineralógica do resíduo foi avaliada por meio de 

Difratometria de Raios X (DRX) pelo método do pó, 

mediante o emprego de difratômetro de raios X da 

marca PANalytical, modelo X’Pert PRO com detec-

tor sensível a posição X’Celerator. A identificação 

das fases cristalinas foi obtida por meio da com-

paração do difratograma da amostra com os ban-

cos de dados PDF2 do ICDD (International Centre 

for Diffraction Data) e ICSD (PANalytical Inorganic 

Crystal Structure Database). As condições de aná-

lise para a obtenção do difratograma foram: tubo 

de Cu, energia 45mA 40kV, faixa angular 5-90º 

(2theta), passo angular de 0,02º e com passo de 

tempo de 100s. Já a composição química do ma-

terial foi analisada por meio de Fluorescência de 

Raios X (FRX). A determinação dos teores por FRX 

deu-se por meio de pastilhas prensadas com es-

pectrômetro Axios de marca PANalytical na ca-

libração STD-1 (Standardless) relativa à análise 

sem padrões dos elementos químicos compreen-

didos entre flúor e urânio. A perda ao fogo do ma-

terial foi executada a 1020ºC por 2h. 

Por fim, a distribuição de tamanho de partículas 

do material foi obtida por meio de análise gra-

nulométrica por peneiramento e sedimentação, 

conforme a NBR 6508 (ABNT, 1984a) e NBR 7181 

(ABNT, 1984b). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Figura 1 apresenta o resultado obtido pela aná-

lise DRX. Os minerais predominantes no material 

são os óxidos de ferro, como a Goethita e Hematita. 

A predominância destes relaciona-se ao processo 

e tipo de material que é incinerado, uma vez que a 

incineração gera gases característicos que poste-

riormente serão lavados. Nesse processo, resíduo é 

gerado e sua composição química e mineralógica 

terá características do resíduo incinerado. Ainda, a 

ocorrência da Hematita pode estar associada à ini-

cial presença de Goethita, uma vez que esta é mais 
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estável em temperaturas ambientes e, em tempe-

raturas superiores a 200ºC, sofre desidroxilação, 

originando, então, a Hematita após o processo de 

incineração (PEREIRA et al., 2011).  Outro mineral 

identificado foi a Jarosita, um sulfato hidratado de 

ferro e potássio originado da oxidação de sulfetos 

de ferro. Sua presença relaciona-se a condições 

ácidas (SWAYZE et al., 2008). Além disso, mate-

riais de construção que contenham Jarosita em sua 

composição, como o concreto, podem sofrer pro-

blemas de deterioração por conta da presença dos 

sulfatos. De Ceukelaire (1991), por exemplo, obser-

vou manchas de ferrugem e deterioração superfi-

cial do concreto que possuía Jarosita em sua com-

posição, este empregado na construção de uma 

ponte na Bélgica. Também foi verificada a presença 

de Quartzo, que pode ser atribuída ao tipo de ma-

terial que é incinerado.

Figura 1 - Análise DRX
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A Tabela 1 apresenta a composição química do 

material estudado por meio de análise FRX. Pode-

-se verificar que os compostos majoritários pre-

sentes no material estudado são Óxido de Ferro 

(Fe2
O

3
), Trióxido de Enxofre (SO

3
), Óxido de Alumí-

nio (Al
2
O

3
) e Dióxido de Silício (SiO

2
). A presença 

de tais compostos está relacionada aos processos 

que ocorrem na incineração dos resíduos, que, em 

altas temperaturas, geram gases que após passa-

rem pelo processo de lavagem dos gases, cons-

tituem o resíduo. O óxido de ferro presente está 

intimamente ligado à presença dos minerais He-

matita (a-Fe2
O

3
) e Goethita (a-FeOOH), o primeiro 

formado a partir da desidroxilação do segundo. A 

Hematita é uma das formas mais estáveis dos óxi-

dos de ferro e, geralmente, é a última fase de uma 

sequência de transformações destes (CORNELL; 

SCHWERTMANN, 2003). 

De acordo com a resolução RDC/ANVISA nº 306 

(BRASIL, 2004), o grupo E é composto por mate-

riais perfurocortantes ou escarificantes, como 

lâminas, agulhas, brocas e outros materiais de 

grande maioria metálicos, cujo elemento majori-

tário é o ferro, o que justifica a formação de com-

postos constituídos por tal elemento. 
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Já o considerável teor de SO
3
 está relacionado às 

condições ácidas resultantes do processo de inci-

neração, que libera gás contendo enxofre devido 

à queima dos materiais. A presença de SiO
2
 é re-

sultante da ocorrência de quartzo, verificada pela 

análise DRX. O material ainda apresenta uma ele-

vada perda ao fogo (32,7%), que possivelmente 

está relacionada à perda de água dos hidróxidos 

que constituem os minerais Jarosita e Goethita e 

é um indicativo de presença de matéria orgânica.

Tabela 1 - Resultados análise FRX

Composto Resíduo (%) Composto Resíduo (%)

Na
2
O 0,756 Fe

2
O

3
38,1

MgO 0,084 NiO 0,018

Al
2
O

3
7,77 CuO 0,072

SiO
2

7,55 ZnO 1,14

P
2
O

5
0,136 Br 0,016

SO
3

8,52 ZrO
2

0,004

Cl 1,83 I 0,064

K
2
O 0,332 BaO 0,057

CaO 0,212 Hg 0,015

TiO
2

0,118 PbO 0,403

Cr
2
O

3
0,067 Bi

2
O

3
0,014

MnO 0,050 PF 32,7

A Figura 2 apresenta a curva de distribuição granulométrica das partículas do resíduo. Pode-se verificar que o 

material apresenta tamanhos de grãos característicos de areias, com partículas que abrangem um diâmetro 

de 0,06 a 2mm, segundo a NBR 6502 (ABNT, 1995) Existe, ainda, uma pequena fração de partículas classifi-

cada como silte (0,002 a 0,06mm) (Tabela 2). A massa específica média do resíduo é de 21,7kN/m³, o que não 

difere muito da massa específica de tijolos produzidos com argila, que varia entre 18-20kN/m³, por exemplo 

(WENG; LIN; CHIANG, 2003).

Figura 2 - Distribuição granulométrica das partículas do resíduo de lavador de gases
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Tabela 2 – Tamanho das partículas do resíduo de lavador de gases

Diâmetro 
(mm)

< 0,002
Argila

0,002 – 0,06
Silte

0,06 – 0,2
Areia fina

0,2 – 0,6
Areia média

0,6 – 2
Areia Grossa

> 2
Pedregulho

% 0 18,06 37,74 31,33 12,87 0

Os resultados apresentados assemelham-se mui-

to aos estudos que caracterizam resíduos que são 

produzidos pela indústria siderúrgica, especial-

mente com relação à análise química (CARDOSO 

DE OLIVEIRA; MARTINS, 2003; DIAS, 2011; LIMA; 

REIS; BORGES, 2013; VIEIRA et al., 2007). Esses 

materiais, da mesma forma que o resíduo em es-

tudo, apresentam como composto predominante 

Fe
2
O

3
, e, como teores consideráveis, Al

2
O

3
 e SiO

2
. 

Além disso, a perda ao fogo é elevada. O com-

posto que se encontra em maior quantidade no 

material estudado, em relação aos demais estu-

dos, é o SO
3
. De acordo com Ingunza, Del Pilar e 

Dantas (2015), a presença de SO
3
 pode acarretar 

alguns riscos ambientais, com a liberação de ga-

ses tóxicos, durante processos de queima para a 

produção de certos materiais, como a cerâmica. 

Portanto, é necessária a avaliação desse aspecto 

caso o resíduo seja utilizado para a produção de 

materiais que incluam a etapa de queima em seu 

processo produtivo.

Por meio dos resultados obtidos e pesquisa biblio-

gráfica, verificou-se que o resíduo possui grande 

potencial de aplicabilidade para produção de ce-

râmicas vermelhas e misturas com cimento, como 

será discutido a seguir. 

 

3.1 Adição em massas cerâmicas vermelhas 
para fabricação de tijolos

A cerâmica vermelha é caracterizada por produtos 

provenientes da argila ou misturas, por meio da 

moldagem, secagem e queima, e esta última ori-

gina a cor avermelhada. Alguns exemplos desses 

materiais são os tijolos, blocos e telhas (RIBEIRO; 

PINTO; STARLING, 2002). A produção destas com a 

utilização de resíduos pode ser realizada por meio 

da substituição de uma ou mais matérias-primas 

da constituição original pelo resíduo, em confor-

midade com o processo produtivo convencional, 

com o propósito de reproduzir as propriedades do 

produto padrão (SCARINCI et al., 2000).

Diversos autores estudaram a aplicação de lodo 

de diversas origens em massas cerâmicas ((BRU-

XEL et al., 2012; LIMA; REIS; BORGES, 2013; MO-

THÉ, 2008; OLIVEIRA; MACHADO; HOLANDA, 

2004; VIEIRA et al., 2007). Os materiais tradicio-

nais utilizados para a fabricação de tijolos, por 

exemplo, baseiam-se em argila, areia e restos de 

tijolos triturados. Aditivos ainda podem ser inse-

ridos para aprimorar as propriedades do produto 

final (CRUZ et al., 2016).  

Para auxiliar na produção de massas cerâmicas, 

costuma-se utilizar diagramas ternários a partir 

de dados de composição química e distribuição 

do tamanho das partículas. Fiori et al. (1989) uti-

lizam o diagrama composto pelos três vértices: 

(1) SiO
2 

(2) Al
2
O

3
 e (3) Fe

2
O

3
 + CaO + MgO + Na

2
O 

+ K2O. SiO
2
 e Al

2
O

3
 estão presentes no diagrama 

uma vez que são componentes predominantes na 

estrutura dos argilominerais, bem como consti-

tuintes principais das fases formadas durante a 

queima da massa cerâmica. O outro vértice (Fe
2
O

3 

+ CaO + MgO + Na
2
O + K

2
O), constituído por óxi-

dos fundentes, justifica-se por sua importância 

de possibilitar que o produto final apresente uma 

microestrutura compatível com as propriedades 

desejadas (VIEIRA; MONTEIRO; FILHO, 2001). Ao 

analisar a composição química do resíduo em 

estudo, nota-se a presença de grande parte dos 

compostos que constituem as massas cerâmicas, 
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conforme o diagrama ternário, fator favorável 

para sua aplicabilidade nesse fim. 

O alto teor de Fe
2
O

3
 encontrado pode conferir 

ao material final coloração escura (SILVA et al., 

2005). Além disso, de acordo com Lima, Reis e 

Borges (2013), a presença significativa de Fe-

2SO3 em compostos para adição em cerâmica 

resulta no aumento da temperatura de queima, 

diminuindo o tempo necessário para que o ma-

terial permaneça no forno.

Já a presença de metais, observada nos resulta-

dos da análise FRX, não é considerada um fator 

limitante para a produção de materiais cerâmi-

cos, uma vez que as fases sílicas, características 

dos minerais da argila, são capazes de incorporar 

quantidades consideráveis de metais em suas es-

truturas (PÉREZ-VILLAREJO et al., 2015).

Para aplicação em massas cerâmicas, deve-se le-

var em conta, também, a coesão do material, que 

influencia principalmente o processo de queima. 

Aconselha-se que 65% da massa argilosa seja 

composta por frações de argila e silte. A fração 

argila é responsável por conferir à massa plasti-

cidade quando misturada com água, possibili-

tando conformar as peças argilosas por extrusão 

(MOTHÉ, 2008). Partículas maiores podem causar 

problemas durante a queima, provocando trincas 

em decorrência da transformação alotrópica do 

quartzo (FERNANDES, 2008). Da mesma forma, 

concentrações muito elevadas de argila podem 

causar problemas na secagem e queima das peças 

cerâmicas (TEIXEIRA et al., 2011). Diante disso, 

para a utilização do resíduo em estudo na produ-

ção de cerâmicas, é preciso determinar a parcela 

ótima de adição a fim de não alterar significativa-

mente a composição granulométrica majoritária 

da massa total, que deve apresentar característi-

cas argilosas. Além disso, para a determinação da 

concentração ótima de resíduo a ser adicionada, 

é preciso considerar as propriedades do material 

usado para a mistura (TEIXEIRA et al., 2011).

Ainda, é importante levar em consideração o teor 

de matéria orgânica presente, realizando ensaios 

específicos. Isso porque, durante o processo de 

queima do material cerâmico, a matéria orgânica 

será volatilizada, resultando no aumento da poro-

sidade e perda de resistência (CRUZ et al., 2016). A 

presença da matéria orgânica ainda pode causar 

o efeito conhecido como “coração negro” se essa 

não for completamente eliminada durante o pro-

cesso de queima (UKWATTA et al., 2016). 

Zhang et al. (2016) estudaram a fabricação de ti-

jolos com a incorporação de três diferentes ma-

teriais: sedimento de uma lagoa, lama e lodo de 

esgoto, este último com a maior parcela de perda 

ao fogo (47,50%), amplamente relacionada à pre-

sença de grande quantidade de material orgâni-

co. A partir da adição do lodo de esgoto à mistura 

com os demais componentes, os autores verifica-

ram uma perda significativa da resistência à com-

pressão, bem como uma aparência com um maior 

grau de deterioração do material final. 

Nesse sentido, por meio das considerações e bi-

bliografias levantadas, pode-se predizer que o 

resíduo possui potencial de aplicabilidade na pro-

dução de massas cerâmicas vermelhas. Sua simi-

laridade com a composição química dos materiais 

cerâmicos é um importante fator para inserção 

do resíduo nesses materiais. Contudo, a eleva-

da presença de matéria orgânica, verificada pela 

alta perda ao fogo, pode ser um fator limitante, 

em que possivelmente baixos teores poderão ser 

adicionados às misturas sem acarretar em perdas 

significativas das características padronizadas.

3.2 Adição ao cimento

Materiais com características muito semelhan-

tes ao resíduo aqui apresentado também foram 

estudados em misturas para a produção de arga-

massas e cimento. Alguns dos principais compos-

tos do resíduo, como Fe
2
O

3
, Al

2
O

3
 e SiO

2
, também 
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pertencem aos principais componentes de alguns 

materiais utilizados na produção do cimento 

(CHEN; MA; DAI, 2010).

Ulubeyli e Artir (2015) obtiveram resultados posi-

tivos no que se refere à aplicação de resíduos em 

cimento, resultando em materiais com alta re-

sistência e desempenho. Aristimunho e Bertocini 

(2012) avaliaram o comportamento mecânico da 

mistura de lama de minério de ferro em pó em di-

ferentes porções (0, 4, 6, 8 e 20%) com argamassa 

de cimento Portland. Avaliaram a substituição da 

areia pelo pó de minério em diferentes parcelas (0, 

10, 20 e 30%). Os autores obtiveram como melho-

res resultado a adição de 8% de pó à argamassa, 

sem prejudicar a consistência e a mudança inten-

sa de coloração do material. Para as substituições 

de areia, o melhor resultado apresentou-se com 

20% de substituição de areia pelo pó de minério. 

Assim como o pó de minério de ferro, o resíduo 

do lavador de gases analisado contém elevado 

teor de Fe
2
O

3
. Ambos os materiais possuem ou-

tros compostos em comum. Diante disso, tem-se 

como indicativo a possibilidade de produção de 

um material final de qualidade com a adição do 

resíduo ao cimento, que também pode servir de 

substituo à areia na produção de argamassa.

Alqam, Jamrah e Daghlas (2011) concluíram que 

a adição de lodo provindo de água tratada em ci-

mento para produção de ladrilhos de uso externo 

cumpre os requisitos de resistência à ruptura de 

2.8MPa para uma porcentagem de adição menor 

que 50%.

Chen, Ma e Dai (2010) estudaram a adição de resí-

duo gerado pelo processo de purificação da água 

em cimento. Os autores concluíram que os efeitos 

verificados, como redução do ponto de queima de 

fusão, aumento do teor da fase líquida, redução da 

fase viscosa e aceleração da velocidade de difusão 

de partículas, ocorrem em função das pequenas 

concentrações de elementos presentes no resíduo 

como Cu, Zn, Cr, Ni, K e Na. É possível verificar, pela 

análise química, que o resíduo do presente estudo 

também apresenta pequenas concentrações des-

ses elementos, o que pode favorecer sua aplicabi-

lidade em misturas com cimentos. 

Com relação ao alto teor de Fe
2
O

3
 observado pela 

análise química (Tabela 1), Sugrañez et al. (2012) 

colocam que esse composto pode ser considerado 

um interessante mineral fotocatalítico, podendo 

até substituir o TiO2 que já é utilizado em certos 

materiais de construção. A presença de tais com-

postos nos materiais, sob irradiação solar, induz 

à fotooxidação/degradação de poluentes orgâni-

cos/inorgânicos na superfície do material. Diante 

disso, o alto teor de óxido de ferro presente no re-

síduo pode ser um ponto positivo para sua utiliza-

ção em alguns materiais de construção. Além dis-

so, a presença de compostos e alumino-silicatos 

possibilitam e favorecem a mistura dos materiais 

com cimento (FILIPPONI et al., 2003).

Quanto à presença de matéria orgânica no resí-

duo, seu alto teor é considerado o obstáculo prin-

cipal para uma boa solidificação e estabilização 

do cimento, com alterações nas propriedades 

mecânicas e reológicas. Autores ainda sugerem 

que, por conta disso, taxas superiores a 10% do 

resíduo por massa de cimento não sejam adicio-

nadas (VALLS; VÀZQUEZ, 2000). Para contornar o 

problema, Zhen et al. (2012) estudaram a adição 

de aluminato 12CaO.7AlO
3
 à mistura. Os autores 

concluíram que a adição do composto facilitou 

a formação das fases cristalinas, como etringite, 

calcite e quartzo, que foram capazes de preencher 

os poros das massas solidificadas, bem como tor-

nou a microestrutura mais densa.

Um problema que deve ser considerado em de-

corrência da presença do mineral Jarosita e de 

compostos corrosivos, como o SO
3
, é a deterio-

ração do material por meio de reações químicas, 

geralmente conhecidas como sulfatação. Con-

tudo, a defesa contra tais reações pode ser dada 

pela diminuição de Aluminato Tricálcico (C3A) 
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presente no cimento e adição de óxido férrico 

(Fe2O3), resultando na formação de Ferro-Alu-

minato Tetracálcico (C4AF), muito mais resisten-

te a esses ataques químicos (FUSCO, 2008). Exis-

tem cimentos específicos com tal composição 

que resistem aos ataques por sulfato e que são 

descritos pela NBR 5737 (ABNT, 1992). Contudo, 

dependendo da parcela do resíduo a ser adicio-

nada, é possível que a elevada presença do óxido 

férrico possa realizar tal função.

Assim como a aplicação do resíduo no setor da 

cerâmica vermelha, sua adição ao cimento para 

a fabricação de materiais de construção pode ser 

considerada outra alternativa com grande poten-

cial, visto a grande aceitabilidade de incorporação 

dos mais diversos resíduos no setor. O alto teor de 

óxido de ferro favorece a propriedade fotocatalí-

tica do material final. Já as baixas concentrações 

de outros compostos também podem fornecer 

características importantes para a qualidade do 

produto final. A presença de compostos corrosi-

vos pode resultar em deterioração, caso o cimen-

to ou parcelas de adição não forem adequados, 

como a utilização de cimentos pouco resistentes 

a sulfatos ou incorporação de quantidades muito 

elevadas do resíduo. Novamente, o elevado teor 

de matéria orgânica presente no resíduo pode ser 

um fator limitante na aplicação de altas concen-

trações do material em misturas com cimento.  

Após ou durante a escolha da aplicação mais 

viável do resíduo gerado pelo lavador de gases, 

é imprescindível, ainda, a realização de ensaios 

correspondentes à tensão de ruptura, bem como 

ensaios de retração linear, absorção de água e 

solubilização para verificar a qualidade final do 

produto e a conformidade às normas regulado-

ras para materiais utilizados na construção civil, 

se for o caso. Para Berge (2009), as propriedades 

que devem ser consideradas em primeiro plano 

para o desenvolvimento e uso de materiais es-

truturais são o peso, resistência à compressão e 

resistência à tração. 

4 CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou a caracterização quími-

ca, mineralógica e granulométrica do resíduo ge-

rado pelo processo de lavagem de gases de uma 

indústria de incineração, bem como buscou ava-

liar os resultados a fim de encontrar alternativas 

para aplicação em materiais de construção. 

Verificou-se a presença de elevado teor de óxi-

dos de ferro e matéria-orgânica, e concentrações 

menores de SO
3
, Al

2
O

3
 e SiO

2
, composições muito 

semelhantes a resíduos gerados por processos de 

alto forno desenvolvido pela indústria siderúrgica. 

Em relação à mineralogia, a análise DRX revelou a 

presença de quartzo, hematita, jarosita e goethi-

ta. Quanto à análise granulométrica, o resíduo foi 

caracterizado como arenoso, contendo partículas 

menores que 2mm de diâmetro.

Baseado nos resultados obtidos, verificou-se que 

o resíduo tem a possibilidade de ser reaproveita-

do, para a produção de materiais cerâmicos ou 

em misturas com cimento. Contudo, é necessário 

estudar a viabilidade de execução de cada alter-

nativa, bem como realizar testes de resistência e 

toxicidade a fim de determinar a proporção óti-

ma de mistura de cada composto e a qualidade 

final do produto. 
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Resumo
A hidrodinâmica dos reatores anaeróbios desempenha um papel importante porque pode influenciar a veloci-

dade das reações biológicas. Neste estudo foram avaliadas a estabilidade e o comportamento hidrodinâmico 

de um reator tipo UASB (21 L) submetido a variação do TDH em 8 h (etapa I) e 4 h (etapa II). O comportamento 

hidrodinâmico foi avaliado por meio de ensaios de estímulo-resposta tipo pulso, utilizando o traçador eosina Y. 

A variação da concentração do traçador no efluente foi ajustada pelos modelos teóricos de dispersão de fluxo e 

de reatores em série. Nos ensaios hidrodinâmicos foram verificados adiantamento do pico de concentração do 

traçador e lento decaimento da concentração (fenômeno de cauda) em ambas as etapas de operação. O modelo 

de tanques de mistura completa em série (N-CSTR) demonstrou o melhor ajuste matemático da curva DTR. Foi 

observada presença de curtos-circuitos hidráulicos e zonas mortas na etapa I e caminhos preferenciais na etapa II.  

Palavras-chave: Traçador. Fenômeno de Cauda. Modelos Uniparamétricos. Difusão. Anomalias.

Abstract
The hydrodynamics of anaerobic reactors plays an important role because it can influence the speed of bio-

logical reactions. In this study, the stability and hydrodynamic behavior of the UASB-type reactor (21 L) were 
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evaluated submitted to the variation of HRT of 8 h (phase I) and 4 h (phase II). The hydrodynamic behavior 

was evaluated by stimulus-response assays pulse type using the tracer eosin Y. The variation of tracer con-

centration in the effluent was adjusted by the theoretical models of dispersion (low and high) and stirred 

tanks in series. In the hydrodynamic assays were observed an advance of the peak tracer concentration 

and slow decay of the concentration (tailing phenomena) in both phases of operation. The complete stirred 

tanks in series (N-CSTR) model demonstrated the best mathematical adjustment of the RTD. The presence 

of hydraulic short-circuiting and dead zones were noted in phase I and preferential pathways in phase II. 

Keywords: Tracer. Tailing phenomena. Uniparametric model. Diffusion, Anomalies.

1 INTRODUÇÃO
Desenvolvido na década de 1970 pelo professor 

Gatze Lettinga na Holanda, o reator anaeróbio de 

fluxo ascendente e manta de lodo (Upflow Anae-

robic Sludge Blanket - UASB), que inicialmente foi 

empregado para o tratamento de efluentes indus-

triais com elevada carga orgânica, passou a ser 

amplamente utilizado no Brasil para o tratamento 

dos esgotos sanitários, devido às condições cli-

máticas do país serem favoráveis e a diversas ou-

tras vantagens (KATO et al., 1999, AQUINO; CHER-

NICHARO, 2007).

As principais vantagens do reator UASB, se com-

parado aos reatores aeróbios convencionais, são: 

baixa geração de sólidos, baixos custos de implan-

tação e operação, baixo consumo de energia; pos-

sibilidade de operação com baixos tempos de de-

tenção hidráulica  e elevados tempos de retenção 

celular, mas em contrapartida ocorre a produção 

de gás sulfídrico (geração de maus odores), baixas 

remoções de macronutrientes como nitrogênio 

e fósforo e longo intervalo de tempo necessário 

para partida (sem inóculo) (CHERNICHARO, 2007). 

Esse tipo de reator também é capaz de absorver 

grandes variações de carga hidráulica e orgânica, 

porém essas variações causam redução da efi-

ciência de remoção da matéria orgânica do reator 

(que, em condições normais de operação, ficam 

na faixa de 60% a 80% em termos de DBO), e por 

isso devem ser avaliadas para que a estabilidade 

operacional do sistema seja mantida (CARVALHO 

et al. 2008; FORESTI et al., 2006).

Desse modo, é importante avaliar a estabilidade 

do reator frente a essas condições de sobrecar-

ga hidráulica, não somente do ponto de vista da 

eficiência de remoção de matéria orgânica, mas 

também sendo necessário um melhor entendi-

mento do comportamento hidrodinâmico do rea-

tor quando submetido a essas variações (ZAIAT; 

FORESTI, 1997, CARVALHO et al., 2008).

Os aspectos hidrodinâmicos influenciam direta-

mente na velocidade das reações biológicas, por 

meio de alterações na taxa de transferência de 

massa e na distribuição das reações ao longo do 

reator, acarretando na diminuição do volume útil e 

do tempo de detenção hidráulica, que são aspec-

tos necessários ao bom desempenho da atividade 

microbiana no interior do reator (ZAIAT; FORESTI, 

1997; LEVENSPIEL, 2000).

2 OBJETIVOS
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é ava-

liar o comportamento dinâmico e hidrodinâmico 

de reator UASB, submetido a variações de cargas 

hidráulicas no tratamento de esgotos sanitários 

de um câmpus universitário.
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3 METODOLOGIA
O reator, com volume útil de 21 L, foi constituído 

de uma coluna cilíndrica de plexiglass, com diâme-

tro interno de 0,15 m e altura de 1,22 m. O separa-

dor trifásico (gás-sólido-líquido) com altura total 

de 0,25 m e diâmetro de 0,14 m, foi acoplado à co-

luna cilíndrica a uma distância de 0,95 m da base 

do reator (Figura 1).

Figura 1 – Desenho esquemático do aparato experimental utilizado neste trabalho.

Os esgotos sanitários utilizados na alimenta-

ção contínua do reator UASB foram coletados de 

uma caixa de passagem existente na Universida-

de Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Cam-

po Mourão, por meio de uma bomba dosadora, e 

armazenados em um tanque de equalização com 

capacidade de 500 L. O substrato armazenado 

nesse tanque de equalização foi conduzido para o 

reator por meio também de uma bomba dosadora, 

marca Provitec® modelo DM 5000 ABS.

O reator foi inoculado com 6 L de lodo anaeróbio 

floculento (aproximadamente 34% do volume do 

reator), proveniente de um reator anaeróbio de 

leito fluidizado (RALF) que trata os esgotos sa-

nitários do município de Campo Mourão, estado 

do Paraná.

O reator foi operado em duas etapas de operação, 

sendo: etapa I com vazão afluente de 2,63 L.h-1, 

TDH de 8 h e velocidade ascensional de 0,15 m.h-1 

do início até o 50º dia de operação; e etapa II com 

vazão afluente de 5,25 L.h-1, TDH de 4 h e veloci-

dade ascensional de 0,30 m.h-1 do 51º ao 90º dia 

de operação.

O monitoramento do comportamento do reator 

foi avaliado em cada etapa de operação por meio 

de determinação semanal dos parâmetros físico-

-químicos apresentados na Tabela 1, em amostras 

do afluente e efluente, em triplicata.
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Tabela 1 - Parâmetros analisados e metodologia empregada na avaliação do desempenho do reator

Parâmetros Método de Análise N° do Método Referência

Temperatura (°C) Potenciométrico - -

pH Potenciométrico 4500_H+ APHA (2012)

AT (mgCaCO
3
.L-1) Titulométrico - Ripley et al. 

(1986)

AB (mgCaCO
3
.L-1) Titulométrico - Ripley et al. 

(1986)

AV (mgHAc.L-1) Titulométrico - Dillalo e 
Albertson 

(1961)

DQO 
(Amostras bruta e filtrada) 

(mgO
2
.L-1) Espectrofotométrico 5220_D APHA (2012)

DBO
5,20

 (mg.L-1) Respirométrico 5210 D APHA (2012)

ST (mg.L-1) Gravimétrico 2540_B APHA (2012)

STF (mg.L-1) Gravimétrico 2540_E APHA (2012)

STV (mg.L-1) Gravimétrico 2540_E APHA (2012)

SST (mg.L-1) Gravimétrico 2540_G APHA (2012)

SSF (mg.L-1) Gravimétrico 2540_G APHA (2012)

SSV (mg.L-1) Gravimétrico 2540_G APHA (2012)

Legenda: AT - Alcalinidade Total; AB - Alcalinidade a Bicarbonato; AV - Ácidos Voláteis;  
DQO - Demanda Química de Oxigênio; DBO

5,20
 - Demanda Bioquímica de Oxigênio; ST - Sólidos totais;  

STF - Sólidos Totais Fixos; STV - Sólidos Totais Voláteis; SST - Sólidos Suspensos Totais;  
SSF - Sólidos Suspensos Fixos; SSV - Sólidos Suspensos Voláteis.                                          

Para avaliar o comportamento hidrodinâmico 

do reator foram realizados, em cada etapa ope-

racional, 3 ensaios de estímulo-resposta tipo 

pulso, utilizando solução de 0,20 g do traçador 

eosina Y em 10 mL de água, após o reator ter al-

cançado o estado de equilíbrio dinâmico aparen-

te. Esse traçador foi escolhido devido à facilida-

de de detecção, elevada recuperação da massa 

injetada, estabilidade e segurança no manuseio, 

conforme já reportado por De Nardi et al. (1999) 

e Carvalho et al. (2008).

O volume de injeção do traçador foi de aproxima-

damente 10 mL em cada ensaio na entrada do rea-

tor com auxílio de uma seringa de 15 mL no tempo 

de aproximadamente 10 s para simular um pulso 

ideal. A coleta das amostras do efluente (20 mL) foi 

realizada em intervalos de 45 min, com um cole-

tor automático da marca Isco, modelo 6700C, com 

duração total de 12 h e 24 h, ou seja, 3 vezes o TDH 

de 4 h e 8 h, respectivamente. As amostras coleta-

das foram centrifugadas por cerca de 5 min a 3500 

rpm em uma centrífuga Sislab, modelo Twister 12, 

para evitar a interferência de sólidos na leitura das 

absorbâncias pelo método colorimétrico.

A determinação da concentração do traçador nas 

amostras do efluente foi realizada em espectrofo-

tômetro HACH UV-VIS, modelo DR5000, com com-

primento de onda de 516 nm. Após a leitura, os re-

sultados foram plotados em planilha eletrônica e 

gráficos da variação da concentração do traçador 

pelo tempo foram gerados.

As curvas experimentais da variação de concen-

tração do traçador ao longo do tempo (C(t)) fo-

ram normalizadas (área sobre a curva igual a 1) de 

acordo com Levenspiel (2000), resultando em cur-

vas de distribuição do tempo de residência hidráu-

lica (E θ ) em função do tempo adimensional (θ ). 

Na Tabela 2 são apresentadas as definições dos 

termos utilizados na análise dos dados experimen-

tais de acordo com Levenspiel (2000).
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Tabela 2 - Definição das variáveis usadas para obtenção da curva de distribuição do tempo de  
residência hidráulica (E θ ) em função do tempo adimensional (θ )Variável Equação Significado

E
i

 

E
i
 = curva de distribuição de idade de saída do traçador

C
i
 = concentração de traçador no tempo i

S = área sobre a curva concentração em função do tempo

S S = área sobre a curva concentração em função do tempo
C

i
 = concentração de traçador no tempo i

t
i
 = tempo i

  = variação do tempo

tR
 t

R
 = tempo médio de residência obtido a partir das curvas experimentais

C
i
 = concentração de traçador no tempo i

t
i
 = tempo i

  = variação do tempo

θ θ  = tempo adimensional
t = tempo

tR
 = tempo médio de residência obtido a partir das curvas experimentais

Eθ Eθ  = curva de distribuição de idade de saído do traçador adimensional
t

R
 = tempo médio de residência obtido a partir das curvas experimentais

E
i
 = curva de distribuição de idade de saída do traçador

σ2 σ2  = variância dos pontos experimentais
t

R
 = tempo médio de residência obtido a partir das curvas experimentais

C
i
  = concentração de traçador no tempo i

  = variação do tempo

σ2 θ σ2  = variância dos pontos experimentais
t

R
 = tempo médio de residência obtido a partir das curvas experimentais

Fonte: Adaptado de Levenspiel (2000).                                         

Após a normalização, foi calculada a variância 

para cada ensaio ( σ2 θ ). O ajuste das curvas expe-

rimentais de distribuição do tempo de detenção 

hidráulica em função do tempo adimensional foi 

realizado com base nos modelos teóricos unipa-

ramétricos de dispersão de pequena intensidade 

(PD), de grande intensidade (GD) e de tanques de 

mistura completa em série (N-CSTR) (Tabela 3).

Tabela 3 - Definição das variáveis usadas para obtenção da curva de distribuição do tempo de  
residência hidráulica (E θ ) em função do tempo adimensional (θ ).

Modelo Parâmetro Equação

Dispersão de pequena 
intensidade (PD)

 

Dispersão de grande 
intensidade (GD)

Tanques de mistura 
completa em série 

(N-CSTR)

Fonte: Adaptado de Levenspiel (2000).            
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Em que: θ  - tempo de residência médio (adimen-

sional); E θ  - Função de distribuição do tempo de 

residência hidráulica; σ2  - variância; σ2 θ   - variân-

cia (adimensional); N - número de reatores em sé-

rie;  - número de dispersão do reator.

O percentual de recuperação de massa do traça-

dor foi calculado de acordo com Kellner, Moreira e 

Pires (2009), conforme Equação 1

% de Recuperação de Massa do Traçador = 

  (1)

Em que: C
i
  – concentração (mg.L-1) do traçador no 

tempo ti
 (h); Q

e
  vazão efluente (m3.L-1); M

o
  massa 

do traçador injetada nos reatores (mg.L-1); 0,01 – 

fator percentual.

As características hidráulicas calculadas foram a 

eficiência hidráulica e o número de Reynolds e as 

anomalias determinadas foram o volume de zonas 

mortas e a presença de curtos-circuitos hidráulicos.

O volume de zonas mortas foi calculado de acordo 

com metodologia descrita por Peña et al. (2006) 

e Sing et al. (2006) com base nos valores do TDH 

teórico e real (h) e dos valores do volume ativo e 

total do reator (m3).

A presença de curtos-circuitos foi verificada pela 

relação entre o tempo do primeiro aparecimento 

do traçador no efluente do reator (h) e o TDH teó-

rico (h) de acordo com metodologia adaptada de 

Sarathai et al. (2010) e Thackston et al. (1987).

Para a análise da eficiência hidráulica, que reflete o 

volume efetivo e o número de tanques de mistura 

completa em série, foi utilizada metodologia repor-

tada por Persson et al. (1999) e Sarathai et al. (2010).

O número de Reynolds foi calculado de acordo com 

Roma (2006), utilizando-se a viscosidade do esgo-

to sanitário obtida com um Reômetro Digital da 

marca Brookfield (modelo DV-III) com eixo SC4-34.

As equações utilizadas para o cálculo de zonas mor-

tas, curtos-circuitos hidráulicos, eficiência hidráuli-

ca e número de Reynolds estão descritas na Tabela 4.

Tabela 4 - Equações para determinação da presença de zonas mortas, curtos-circuitos hidráulicos,  
eficiência hidráulica e número de Reynolds.

Características hidráulicas Equações Significado

Zonas Mortas

 

β = razão entre TDH real e  TDH teórico; 
Va = volume ativo do reator (m3) 
Vt = volume total do reator (m3)

Vd = volume de zonas mortas (m3)

Curtos-Circuitos

Ψ = Presença de curtos-circuitos
 = tempo em que ocorre pico da concentração (h)

 = TDH real (h)

Eficiência Hidráulica
λ = eficiência hidráulica

β = razão entre TDH real e  TDH teórico
N = número de tanques CSTR em série

Número de Reynolds

p = Massa específica do fluido (Kg.m-3)
v = Velocidade média do fluido (m.s-1)
D = Diâmetro para o fluxo no tubo (m)

μ = Viscosidade dinâmica do fluido (N.s.m-2)

Fonte: Adaptado de Peña et al. (2006); Thackston et al. (1987); Persson et al. (1999); Roma (2006).            

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

89

artigos técnicos

Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Caracterizações físico-químicas  
do esgoto sanitário

A caracterização físico-química dos esgotos sa-

nitários gerados na Universidade Tecnológica Fe-

deral do Paraná, câmpus Campo Mourão, pode ser 

observada na Tabela 5.

Tabela 5 - Caracterização dos esgotos sanitários 
coletados no câmpus universitário.

PARÂMETROS N X DVP CV 
(%) Mín. Máx.

Temperatura (ºC) 30 21,3 2,6 12 17 26,3

Alcalinidade 
a bicarbonato 
(mgCaCO3

.L-1)
30 323 84 26 173 530

Ácidos voláteis 
(mgHAc.L-1) 30 98 50 51 24 250

DQO (amostras brutas) 
(mg.L-1) 60 826 147 18 471 1130

DQO (amostras filtradas) 
(mg.L-1) 60 416 133 32 201 660

DBO
5,20

 (mg.L-1) 12 429 20 5 397 468

Relação DBO
5,20

 /DQO - 0,5 - - - -

Sólidos Suspensos Totais 
(mg.L-1) 30 215 100 47 42 528

Sólidos Suspensos 
Voláteis (mg.L-1) 30 74 43 58 20 184

Sólidos Suspensos Fixos 
(mg.L-1) 30 141 95 67 13 508

Sólidos Totais (mg.L-1) 30 684 196 29 256 1056

Sólidos Totais Voláteis 
(mg.L-1) 30 183 76 41 60 398

Sólidos Totais Fixos 
(mg.L-1) 30 501 189 38 154 962

Legenda: Número de amostras (N); Média (X); Desvio padrão (DVP);  
Valor mínimo (Mín); Valor máximo (Max).                                    

A temperatura ficou dentro do nível mesofílico (20 

a 50ºC), como reporta Metcalf e Eddy (2016), para 

o desenvolvimento bacteriano, mantendo-se es-

tável com média de  21,3 (2,6) ºC e sem variações 

bruscas, o que de modo geral contribuiu para o sis-

tema, pois segundo Gerardi (2006) o processo de 

digestão anaeróbia começa a perder significativa 

eficiência em temperaturas inferiores a 20ºC e sob 

influência de variações bruscas de temperatura.

Em cerca de 30 amostras, o pH se manteve com va-

lores dentro da faixa de 6,6 a 7,4, que de acordo com 

Lettinga (1996) é a ideal para o crescimento das ar-

queias metanogênicas. Em relação às bactérias ace-

togênicas, a faixa ideal de pH situa-se entre 5,0 e 6,0.

A alcalinidade a bicarbonato com média de 323 

(84) mgCaCO
3
.L-1 ficou próxima do que outros au-

tores reportaram na literatura, como Carvalho et 

al. (2008) e que observaram variações entre 137 

e 152 mgCaCO
3
.L-1, Passig (2005), com média de 

212 (75) mgCaCO
3
.L-1, e Iglesia (2004), que obser-

vou variações entre 91 e 367 mgCaCO
3
.L-1.

Os ácidos voláteis com média 98 (50) mgHAc.L-1 

foram superiores ao observado por Passig (2005), 

com média de 33 (13) mgHAc.L-1, e por Van Haan-

del et al. (2015), com média de 60 mgHAc.L-1, mas 

ficaram próximos ao observado por Carvalho et al. 

(2008), com média de 103 (9) mgHAc.L-1

A carga orgânica imposta ao reator variou na faixa 

de 0,03 a 0,06 kgDQO.d-1, com média de aproxi-

madamente 0,05 kgDQO.d-1. A taxa de carrega-

mento orgânico resultou na faixa variável de 1,7 a 

4,1 kgDQO.m-3.d-1, com valor médio de aproxima-

damente 3,0 kgDQO.m-3.d-1, ou seja, está de acor-

do com a faixa de 2,5 a 3,5 kgDQO.m-3.d-1 indicada 

por Chernicharo (2007) para tratamento de esgo-

tos sanitários de origem doméstica.

A relação média DBO
5,20

/DQO foi de 0,5, indican-

do a fácil biodegradabilidade do substrato uti-

lizado na alimentação do reator UASB de acordo 

com a faixa de 0,4 ≤ DBO/DQO ≥ 0,6 reportada por 

Metcalf; Eddy (2016). Valor semelhante a esse foi 

verificado por Silva et al. (2005); eles observaram 

valor similar para os esgotos sanitários tratados 

na ETEs das cidades de Franca e Barueri, no esta-

do de São Paulo.

É possível classificar o esgoto sanitário do câmpus 

como “forte” em termos de DQO
 (amostras brutas e filtradas)

 

e de DBO
5,20

 de acordo com Metcalf; Eddy (2016).
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4.2 Influência da variação da carga hidráulica 
no desempenho do reator tipo UASB

Os valores médios obtidos para temperatura nas 

amostras do afluente e do efluente do reator fo-

ram de 19,8 (1,8) °C e 19,5 (1,5) °C na etapa I e 

de 20,6 (2,1) °C e 20 (1,7) °C na etapa II, respec-

tivamente. Foresti et al. (2006) indicam a faixa de 

temperatura de 25ºC a 35ºC como ótima para 

a atividade bacteriana no processo de digestão 

anaeróbia. Neste trabalho, as temperaturas mé-

dias resultaram abaixo dessa faixa indicada e po-

dem ter contribuído para a redução da eficiência 

do reator quanto à remoção da matéria orgânica.

Não foi possível verificar diferenças significativas 

nos valores de pH quando o reator foi submetido 

à variação da carga hidráulica. Os valores de pH fi-

caram dentro das faixas reportadas na literatura, 

pois Chernicharo (2007) indica valores de pH entre 

6,0 e 8,0, e para Speece (1996) o pH entre 6,5 e 7,5 

é adequado para o bom desempenho do processo 

de digestão anaeróbia. 

Não foram observados aumentos significativos nos 

valores da alcalinidade total nas amostras do efluen-

te em relação às do afluente, sendo de 366 (38) mg-

CaCO3
.L-1 e 372 (46) mgCaCO

3
.L-1 na etapa I e de 387 

(38) mgCaCO
3
.L-1 e 357 (48) mgCaCO

3
.L-1 na etapa II, 

respectivamente. Desse modo, não foi possível veri-

ficar a capacidade de tamponamento do reator. 

As concentrações médias de ácidos voláteis, po-

rém, resultaram de 82 (12) mgHAc.L-1 e 90 (9) 

mgHAc.L-1 nas amostras do efluente nas etapas 

I e II, respectivamente, ou seja, inferiores a 200 

mgHAc.L-1 indicado como valor máximo por Cher-

nicharo (2007).

Esses parâmetros estão de acordo com as faixas 

descritas por Iglesia (2004), de 275 (54) mgCa-

CO
3
.L-1 e 56 (39) mgHAc.L-1, Carvalho et al. (2008) 

de 254 (21) mgCaCO
3
.L-1e 30 (4) mgHAc.L-1 e Lima 

et al. (2016) de 400 (30) mgCaCO
3
.L-1 em amostras 

do efluente de reatores tipo UASB operados com 

TDH de 8 h no tratamento de esgotos sanitários. 

A produção de alcalinidade e as menores concen-

trações de ácidos nas amostras do efluente não 

foram verificadas em ambas as etapas, o que pode 

indicar um desequilíbrio no sistema entre as bac-

térias acetogênicas e as arqueias metanogênicas, 

influenciando negativamente a remoção da maté-

ria orgânica (FORESTI et al., 2006).

Na Figura 2 é possível observar a variação horá-

ria da concentração da matéria orgânica em ter-

mos de DQO (amostras brutas) para o afluente e o 

efluente nas duas etapas avaliadas.

 
 
 

 

 
 
 

 
   (a)       (b)

Figura 2 – Variação da DQO (amostras brutas) em amostras do reator tipo UASB operado com TDH de: a) 8 h; b) 4 h.
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Na etapa I, os valores médios da DQO (amostras 

brutas) do afluente foram de 756 (127) mg.L-1, e os 

do efluente foram de 379 (56) mg.L-1. A eficiência 

de remoção de matéria orgânica do sistema variou 

de 46 a 55% em termos de DQO (amostras bru-

tas), obtendo-se valor médio de aproximadamen-

te 50 (3)%. Esses valores foram semelhantes aos 

reportados por Iglesia (2004) e Lima et al. (2016) 

de, em média 50% e 52%, respectivamente, mas 

inferiores aos reportados por Araújo (2014) e Cas-

tro (2010) de 61% e 65,7%, respectivamente.

Como pode ser observado na etapa I, a eficiência de 

remoção da DQO
 (amostras brutas) 

foi inferior a 65%, indica-

do como eficiente por Chernicharo (2007) para siste-

ma de tratamento anaeróbio de águas residuárias.

Na etapa II, os valores médios da DQO 
(amostras brutas)

 do 

afluente foram de 774 (88) mg.L-1, e os do efluente, 

de 407 (39) mg.L-1. A eficiência de remoção de DQO 

(amostras brutas) variou de 40 a 49%, obtendo-se 

valor médio de aproximadamente 46 (3)%, ou seja, 

8% menor que o observado na operação do reator 

com TDH de 8 h. Esse comportamento pode ser 

justificado pela maior concentração de sólidos no 

efluente, causada pela maior velocidade ascensio-

nal do fluido no interior do reator.

Na etapa I, a média de DQO filtrada de afluente e 

efluente foi de 377 (83) mg.L-1 e 205 (39) mg.L-1, res-

pectivamente, com eficiência de remoção variando 

de 42% a 52%, com valor médio de 45 (3)%. Esse 

valor foi inferior aos verificados por Araujo (2014) e 

Pereira (2012), de 56% e 50%, respectivamente. Na 

etapa II, a média de DQO 
(amostras filtradas)

 do afluente e 

efluente foi de 390 (35) mg.L-1 e 226 (28) mg.L-1, res-

pectivamente. A eficiência de remoção de DQO 
(amos-

tras filtradas)
 variou de 40% a 44%, obtendo valor médio 

de 42 (1)%, sendo esse valor aproximadamente de 

7% menor que o observado com TDH de 8 h.

Van Haandel et al. (2015) notaram redução de 14% 

na eficiência de remoção de DQO 
(amostras brutas)

 em um 

reator tipo UASB (1,2 m3) submetido à redução do 

TDH de 8 h para 4 h no tratamento de esgoto sani-

tário de Campina Grande (PB). Os autores obtiveram 

eficiência de 66% (DQO afluente de 554 mg.L-1) e de 

52% (DQO afluente de 526 mg.L-1) nessas etapas.

A redução da eficiência de remoção da matéria or-

gânica em reatores tipo UASB submetidos a varia-

ções de cargas hidráulicas e orgânicas foi justifi-

cada pelo arraste de sólidos no efluente do reator 

em virtude do aumento da velocidade ascendente 

do sistema por conta da diminuição do TDH por 

Peláez et al. (2012) e Carvalho et al. (2008).

A concentração média de matéria orgânica em ter-

mos de DBO5,20 do afluente e efluente foi de 416 

(16) mg.L-1 e 201 (8) mg.L-1, respectivamente, com 

eficiência de remoção média de 52% na etapa I, in-

ferior ao obtido por Pereira (2012) e Iglesia (2004) de 

65 e 60%, respectivamente. Na etapa II, a eficiência 

de remoção média foi de 46%, ou seja, 11% inferior 

àquela observada com TDH de 8 h (DBO
5,20

 de 438 

(10) mg.L-1 no afluente).

Silva e Leite (2014), na operação de um reator tipo 

UASB com volume útil de 45 L para o tratamento de 

esgoto doméstico com 1% de lixiviado de aterro sani-

tário (percentagem em relação ao volume total), ob-

servou valores médios de 265 mg.L-1 e 221 mg.L-1, para 

a DBO
5,20

 do afluente nas etapas I e II, respectivamente. 

Já os valores médios de DBO5,20 do efluente do reator 

UASB foram de 137 mg.L-1 e 81 mg.L-1 nas etapas I e II, 

respectivamente, tendo o reator UASB eficiência mé-

dia de remoção de 48% na etapa I e 63% na etapa II.

Para o presente trabalho foi também verificado acú-

mulo de escuma na superfície do separador trifásico, 

que era descartada com o efluente do reator, acarre-

tando no aumento da concentração de sólidos e de 

matéria orgânica. Foresti et al. (2006) citaram que 

esse arraste de sólidos e o acúmulo de escuma são 

limitações comuns na maioria dos reatores tipo UASB.

Na etapa I, as concentrações de ST variaram de 340 a 

1022 mg.L-1 no afluente, com média de 657 (187) mg.L-

1 e de 174 a 350 mg.L-1 no efluente do reator, com média 

de 289 (56) mg.L-1. Na etapa II, as concentrações de ST 

variaram de 600 a 1056 mg.L-1 no afluente, com média 

de 748 (137) mg.L-1 e de 300 a 572 mg.L-1 no efluente 
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do reator, com valor médio de 383 (82) mg.L-1, ou seja, 

foi verificado aumento de 12% e 25% nas amostras do 

afluente e efluente, respectivamente, quando compa-

radas aos valores obtidos com TDH de 8 h. 

Na etapa I, os valores obtidos para as concentra-

ções de STV variaram de 60 a 232 mg.L-1 e de 76 a 

162 mg.L-1, com valores médios de 144 (52) mg.L-1 e 

112 (24) mg.L-1 para o afluente e efluente do reator, 

respectivamente. A eficiência média de remoção 

do STV foi de 54 (10)%, semelhante ao reportado 

por Araújo (2014) que obteve 60 (23)%. Na etapa 

II, as concentrações de STV variaram de 100 a 294 

mg.L-1 e de 110 a 198 mg.L-1, com valores médios 

de 169 (57) mg.L-1 e 139 (32) mg.L-1 no afluente e 

efluente do reator, respectivamente. A eficiência 

de remoção de STV foi em média de 49 (3)%, ou 

seja, 9% menor quando comparada àquela verifi-

cada com TDH de 8 h.

Na etapa I as concentrações de SST variaram de 82 

mg.L-1 a 420 mg.L-1 no afluente e de 60 mg.L-1 a 170 

mg.L-1 no efluente do reator, respectivamente. A efi-

ciência média de remoção de SSV foi de 49 (16) %.

Na etapa II, os resultados das concentrações de SST 

variaram de 204 mg.L-1 a 308 mg.L-1 para o afluente e 

de 104 mg.L-1 a 166 mg.L-1 para o efluente, com valor 

médio de 253 (30) mg.L-1 e 131 (17) mg.L-1, respec-

tivamente. As concentrações médias de SSV foram 

de 91 (23) mg.L-1 para o afluente e de 77 (16) mg.L-1 

para o efluente do reator, com eficiência de remoção 

média de 48 (3)%, similar ao observado para o TDH 

de 8 h de 49 (19)%.

Na Tabela 6 é apresentado um resumo dos resul-

tados físico-químicos nos perfis de 24 h de opera-

ção para TDH de 8 h e 4 h.

Tabela 6 - Resumo dos resultados obtidos nos perfis de amostragem temporal de 24 h para reator operado com TDH de 8 h e 4 h.

Parâmetros
Ponto 

de 
coleta

TDH de 8 h TDH de 4 h

N X DP CV(%) Mín Máx N X DP CV (%) Mín Máx

Temperatura (ºC)
A 8 19,8 1,8 9 17 23 8 20,6 2,1 10 18 24

E 8 19,5 1,5 8 17 22 8 20 1,7 8 18 23

Alc. total 
(mgCaCO3

.L-1)
A 8 366 38 11 310 430 8 387 38 10 322 442

E 8 372 46 12 311 466 8 357 48 13 299 430

Alc. a bicarbonato 
(mgCaCO

3
.L-1)

A 8 308 41 13 260 376 8 339 35 10 278 385

E 8 313 49 16 248 409 8 292 54 18 225 369

Ácidos voláteis 
(mgHAc.L-1)

A 8 81 12 15 63 105 8 86 8 9 76 97

E 8 82 12 14 55 97 8 90 9 10 80 105

DQO (amostras 
brutas) (mg.L-1)

A 16 756 127 17 486 900 16 774 88 11 636 931

E 16 379 56 14 260 431 16 407 39 10 351 471

% remoção - - 50 3 6 - - - 46 3 7 - -

DQO (amostras 
filtradas) (mg.L-1)

A 16 377 83 22 260 496 16 390 35 9 351 450

E 16 205 39 18 145 270 16 226 28 13 201 270

% remoção - - 45 3 7 - - - 42 1 4 - -

ST (mg.L-1)
A 8 657 187 29 340 1022 8 748 137 18 600 1056

E 8 289 56 19 174 350 8 383 82 21 300 577

STF (mg.L-1)
A 8 513 218 43 198 962 8 549 167 29 306 906

E 8 177 63 36 42 268 8 244 96 40 102 456

STV (mg.L-1)
A 8 144 52 36 60 232 8 169 57 34 100 294

E 8 112 24 21 76 162 8 139 32 23 110 198

% de remoção STV - 54 10 19 - - - 49 3 6 - -

SST (mg.L-1)
A 8 242 103 43 82 420 8 253 30 12 204 308

E 8 114 42 37 60 170 8 131 17 13 104 166

SSF (mg.L-1)
A 8 153 82 53 16 256 8 162 41 26 78 228

E 8 70 38 55 10 128 8 54 16 29 28 84

SSV (mg.L-1)
A 8 89 62 70 36 184 8 91 23 25 50 126

E 8 41 16 39 18 72 8 77 16 20 52 102

% de remoção SSV - - 49 16 32 - - - 48 3 6 - -

Legenda: Número de amostras (N); Média (X); Desvio padrão (DVP); Valor mínimo (Mín); Valor máximo (Max); Coeficiente de variação (CV); Afluente (A); Efluente (E).       
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4.3  Influência da variação da carga hidráulica no comportamento hidrodinâmico do reator tipo UASB

Por meio do ajuste dos dados experimentais dos ensaios hidrodinâmicos, foram obtidas as curvas de Dis-

tribuição do Tempo de Residência (DTR) em função do tempo adimensional para as diferentes condições de 

operação do reator (Figura 3).

 
 

  

  

  
 

 

Figura 3 - Curvas de DTR obtidas experimentalmente com o traçador para o reator tipo UASB - TDH de 8 h: (a) Ensaio 1; 
(b) Ensaio 2; (c) Ensaio 3; - TDH de 4 h: (d) Ensaio 1; (e) Ensaio 2; (f) Ensaio 3.
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dos traçadores em zonas mortas do reator ou ad-

sorção dos traçadores na biomassa do reator (lodo 

floculento) segundo Levenspiel (2000). O mesmo 

efeito foi observado por Passig (2005), Peña et al. 

(2006), Carvalho et al. (2008) e Castro (2010).

Na Tabela 7, é possível observar os resultados obtidos 

do TDH real, porcentagem de recuperação da massa 

do traçador, o número de reatores de mistura com-

pleta em série, número de dispersão e coeficiente de 

correlação obtidos por meio dos ajustes dos dados 

experimentais dos ensaios hidrodinâmicos.

Na Figura 3 (a, b e c), é possível observar o adian-

tamento dos picos de concentração da eosina Y 

no tempo de 2,25 h (concentração média de 0,67 

mg.L-1) e 3 h (concentração média de 0,59 mg.L-

1), o que pode indicar presença de caminhos pre-

ferenciais no interior do reator operado com TDH 

de 8 h e 4 h, respectivamente.

Foi observado lento decaimento na concentração 

do traçador ao longo do tempo nos ensaios, o que 

pode indicar o fenômeno de “cauda longa” pela 

presença de curtos-circuitos hidráulicos, difusão 

Tabela 7 - Resultados obtidos com os ajustes dos dados experimentais do TDH de 8 h e 4 h para o reator tipo UASB.

Ensaio TDHteórico
(h)

TDHreal
(h)

Recuperação de 
Massa (%) N-CSTR

Dμ.L-1 Coeficiente de correlação (r2)

PD GD N-CSTR PD GD

1

8

7,3 62 2 0,615 1,372 0,93 0,65 0,06

2 7,0 62 2 0,594 1,301 0,96 0,70 0,17

3 7,0 62 2 0,514 1,041 0,96 0,79 0,24

1

4

5,0 85 3 0,348 0,590 0,97 0,79 0,42

2 5,0 85 3 0,343 0,579 0,97 0,81 0,42

3 5,0 85 3 0,337 0,565 0,97 0,81 0,44

Legenda: Número de reatores de mistura completa em série (N-CSTR); Número de dispersão (Dμ.L-1); Pequena dispersão (PD); Grande dispersão (GD).       

Os valores obtidos para recuperação da massa do tra-

çador injetada no reator resultaram em 65% e 85% 

para o TDH de 8 h e 4 h, respectivamente, com au-

mento de 23% na recuperação de massa em função 

da redução do TDH em 50%. Os resultados obtidos 

neste trabalho estão de acordo com os valores repor-

tados por Carvalho et al. (2008) de 86%, Jiménez et al. 

(1988) de 41 a 51% e Passig (2005) de 42% a 89% de 

recuperação de eosina Y em reatores tipo UASB.

Em relação à etapa I de operação (TDH de 8 h), 

foi verificado que o TDH real variou de 7,0 a 7,3 h, 

com diferença média de 10,6% em relação ao TDH 

teórico. Com a diminuição do TDH para 4 h, foi ve-

rificado TDH real médio de 5,0 h, com diferença de 

25% em relação ao TDH teórico.

O ajuste dos dados pelos modelos de Pequena dis-

persão (PD) e de reatores de mistura completa em 

série (N-CSTR) resultou em boa correlação com 

valores dos coeficientes acima de 70%, o que não 

foi observado para o modelo de Grande dispersão 

com valores inferiores a 43%.

O modelo N-CSTR indicou 2 e 3 reatores para o rea-

tor operado com TDH de 8 h e 4 h, respectivamente. 

Esses valores são semelhantes aos reportados por 

Passig (2005) e Carvalho et al. (2008) de 2 a 5 rea-

tores N-CSTR na operação de reatores tipo UASB.

Os valores médios dos números de dispersão dos 

modelos de pequena e grande dispersão foram de 

0,574 e 1,238, respectivamente, para reator ope-

rado com TDH de 8 h e de 0,342 e 0,578 para TDH 

de 4 h. Pode-se notar a diminuição dos valores dos 

números de dispersão com a diminuição do TDH e 

aumento do número de reatores de mistura com-

pleta em série (N-CSTR) de 2 reatores para 3.

O aumento do número de reatores na etapa II (TDH de 

4 h) pode estar relacionado à maior mistura do líquido 

no interior do reator causada pelo aumento da carga 

hidráulica. Esse efeito também foi observado por Car-
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valho et al. (2008), na qual os autores justificaram o 

aumento do número de N-CSTR devido ao aumento 

da amplitude da variação da vazão afluente.

Os coeficientes de correlação analisados com os 

gráficos de distribuição do tempo de residência 

permitiram indicar que o modelo teórico N-CSTR 

melhor se ajustou aos dados experimentais, com 

coeficiente de correlação médio de 0,957 para 

TDH de 8 h e de 0,970 para TDH de 4 h.

Em relação aos modelos uniparamétricos de disper-

são, o modelo PD apresentou melhor ajuste aos da-

dos experimentais, para as duas etapas de operação, 

com r² médio de 0,719 (TDH de 8 h) e 0,8 (TDH de 4 

h), apesar de inicialmente os ensaios não respeita-

rem suas premissas (D/uL < 0,01 e dispersão idên-

tica dentro e fora do volume de controle). Mas mes-

mo apresentando boa correlação, o ajuste feito pelo 

modelo de PD não foi satisfatório, devido à grande 

dispersão em relação aos valores experimentais.

O valor observado para o número de Reynolds foi 

de 0,77 para reator operado com TDH de 8 h, e de 

1,5 quando operado com TDH de 4 h, indicando es-

coamento laminar, pois o número de Reynolds para 

as duas etapas foi inferior a 2000 (STREETER; WY-

LIE, 1982). Bernardez et al. (2008) e Passig (2005) 

obtiveram número de Reynolds de 1,26 para vazão 

afluente de 2,07 L.h-1 e 64 para vazão afluente de 

3.130 L.h-1, respectivamente.

Na Tabela 8 são apresentados os resultados obti-

dos para análise de curto-circuito hidráulico.

Tabela 8 – Valores obtidos para análise de  
curtos-circuitos hidráulicos.

TDHt 8 h 4 h

Ensaio 1 2 3 1 2 3

Pico (h) 2,25 2,25 2,25 3,0 3,0 3,0

TDHr (h) 7,3 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0

Ψ 0,31 0,36 0,36 0,6 0,6 0,6

Legenda: Tempo de detenção hidráulico teórico (TDHt); Tempo de 
detenção hidráulico real (TDHr); Curto-circuito hidráulico (Ψ).    

Os valores obtidos para curto-circuito foram de 0,34 

e 0,6 para o TDH de 8 h e 4 h, respectivamente, indi-

cando a presença desta anomalia apenas nos ensaios 

com TDH de 8 h. De acordo com Sarathai et al. (2010), 

a presença de curtos-circuitos ocorre quando o valor 

da razão do tempo em que ocorre o pico da concen-

tração do traçador no efluente com o TDH real (Ψ) for 

menor ou igual a 0,3.

Segundo os mesmos autores, os curtos-circuitos 

hidráulicos promovem diminuição da capacidade 

de distribuição uniforme do traçador ao longo do 

reator, podendo diminuir a eficiência do mesmo e 

comprometer a qualidade do efluente final.

Os resultados obtidos para determinação do volu-

me de zonas mortas são observados na Tabela 9.

Tabela 9 – Valores obtidos para análise de zonas mortas.

Operação 
(TDHt) 8 h 4 h

Ensaio 1 2 3 1 2 3

TDHr (h) 7,3 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0

β 0,9125 0,875 0,875 1,25 1,25 1,25

Vt (m3) 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

Va (m3) 0,01916 0,0184 0,0184 0,02625 0,02625 0,02625

Vd (m3) 0,00184 0,003 0,003 -0,00525 -0,00525 -0,00525

Vd (%) 9 14,3 14,3 - 25 - 25 - 25

Legenda: Tempo de detenção hidráulico teórico (TDHt); Tempo de 
detenção hidráulico real (TDHr); Relação entre o TDH real e o TDH 
teórico (β); Volume total do reator (Vt); Volume ativo do reator (Va); 
Volume de zonas mortas (Vd).   

O volume médio de zonas mortas foi de 12,5% e - 

25% para o reator operado com TDH de 8 h e 4 h. 

Valores similares foram reportados por Sarathai et 

al. (2010), que obtiveram 16% para TDH de 24 h, 

15% para TDH de 36 h e 12% para TDH de 48 h em 

um reator anaeróbio compartimentado (92,4 L), e 

por Singh et al. (2006), que notaram de 10 a 11% 

em reatores tipo UASB (8 L). Assim como observado 

neste trabalho, Peña et al. (2006) observaram valo-

res negativos (-9,9%) de volumes de zonas mortas 

e atribuíram esses valores à presença de caminhos 

preferenciais no interior de um reator tipo UASB 

(296 m3) operado com TDH de 5 a 10 h no trata-

mento de esgotos sanitários.
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mantiveram semelhantes aos observados para o 

TDH de 8 h. No entanto, ocorreu redução da eficiên-

cia de remoção de DQO 
(amostras brutas e filtradas)

, DBO
5,20

 e 

Sólidos Totais Voláteis de 8%, 7%, 11% e 9%, respec-

tivamente, provavelmente decorrente do aumento 

da velocidade ascensional que acarretou no menor 

tempo de contato entre o substrato e a biomassa.

Foi possível concluir que o UASB apresentou compor-

tamento similar ao de 2 e 3 reatores de mistura com-

pleta em série. Foi verificado adiantamento do pico de 

concentração do traçador com a redução do TDH de 

8 h para 4 h, assim como o lento decaimento desta 

concentração ao longo do tempo, caracterizado pelo 

fenômeno de cauda longa.

O regime de escoamento verificado pelo número 

de Reynolds foi o laminar com aumento de 0,77 

para 1,5 com a diminuição do TDH de 8 h para 4 h.

Foi observada presença de zonas mortas de 12,5% 

do volume útil do reator operado com TDH de 8 h e 

caminhos preferenciais no reator operado com TDH 

de 4 h (- 25%). Também foi possível observar presen-

ça de curtos-circuitos hidráulicos na etapa I de ope-

ração do reator com TDH de 8 h (Ψ médio de 0,34).

A eficiência hidráulica foi classificada como insatisfa-

tória para reator operado com TDH de 8 h (λ médio de 

0,45), devido à presença de zonas mortas e de curtos-

-circuitos, uma vez que as zonas mortas impedem a 

capacidade de distribuição uniforme do traçador ao 

longo do reator. Para o TDH de 4 h, a eficiência hidráu-

lica foi considerada satisfatória (λ médio de 0,83).
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Os valores da análise da eficiência hidráulica são 

apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 – Valores obtidos para análise de  
eficiência hidráulica.

TDHt 8 h 4 h

Ensaio 1 2 3 1 2 3

β 0,9125 0,875 0,875 1,25 1,25 1,25

N 2 2 2 3 3 3

λ 0,46 0,44 0,44 0,83 0,83 0,83

Legenda: Relação entre o TDH real e o TDH teórico (β); Número de 
reatores em série (N); Eficiência hidráulica (λ).   

Com valores médio da relação λ de 0,45 e 0,83 para 

reator operado com TDH de 8 h e 4 h, a eficiência hi-

dráulica pode ser classificada como insatisfatória e 

boa, respectivamente, de acordo com Persson et al. 

(1999) e Sarathai et al. (2010). Segundo esses auto-

res, a eficiência hidráulica, que está relacionada ao 

volume real do reator e à condição de reatores de 

mistura completa em série, pode ser classificada em 

(i) boa para λ > 0,75; (ii) satisfatória para 0,5 > λ < 

0,75 e (iii) insatisfatória para λ ≤ 0,5.

5 CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos no desenvolvi-

mento deste trabalho, foi possível concluir que os 

esgotos sanitários do câmpus podem sem classifi-

cados como esgoto “forte” de acordo com Metcalf 

e Eddy (2016) em termos de Sólidos Totais e DQO 

(amostras brutas)
. A temperatura média foi de 21,3 (2,57), 

ficando abaixo da faixa indicada para o bom desen-

volvimento das bactérias anaeróbias.

Os resultados obtidos com a operação do reator 

UASB com vazão afluente média de 2,625 L.h-1 e 

TDH de 8 h mostraram que a eficiência média de 

remoção de DQO 
(amostras brutas)

 de 50 (3)%, foi prejudi-

cada pela elevada concentração de sólidos (totais e 

suspensos) no efluente, proveniente do lodo flocu-

lento utilizado como inóculo e da escuma formada 

na superfície do separador trifásico do reator.

Em relação à operação do reator UASB com TDH de 

4 h, os valores dos parâmetros temperatura e pH se 
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Resumo
Desafios econômicos e ecológicos procedentes da crise hídrica e das restrições impostas pela legislação 

ambiental contribuíram recentemente para a expansão das aplicações dos processos oxidativos avança-

dos como técnicas alternativas de tratamento de efluentes. O presente trabalho objetivou avaliar o pro-

cesso UV/H2
O

2
 aplicado como pós-tratamento de águas residuárias da indústria de papel e celulose, sob 

diferentes concentrações de oxidante. Os resultados revelaram o potencial da aplicação do processo UV/

H
2
O

2
 na oxidação de substâncias orgânicas com remoção da DBO5 de 85 a 92%. A remoção da cor foi to-

tal para todas as concentrações de H
2
O

2
. Para a turbidez, os índices de remoção variaram entre 41 e 83%. 

Na remoção dos compostos aromáticos, o processo reduziu em até 98% a aromaticidade do efluente, 

mostrando assim a efetividade do processo no tratamento dos efluentes da indústria de papel e celulose. 

Palavras-chave: Processo oxidativo avançado. Radiação UV. Efluente Industrial. Papel e celulose. 

Abstract
Economic and ecological challenges coming from the water crisis and the restrictions imposed by en-

vironmental legislation contributed to the expansion of applications of advanced oxidative process-

es as advanced treatment of effluents. The present study aimed to evaluate the UV/H2
O

2
 process applied as 

post-treatment of wastewater from paper and cellulose industry under different concentrations of oxi-

dant. The results revealed the potential of UV/H2
O

2
 process application in oxidation of organic substanc-

es with removal of 85 and 92% of the BOD5. Color removal was total for all concentrations of H2
O

2
. For 

turbidity, removal values varied between 41 and 83%. The process reduced the aromatization of the ef-

fluent by up to 98%, thus demonstrating an effluent treatment process in the pulp and paper industry. 

Keywords: Advanced oxidation process. UV radiation. Industrial effluent. Pulp and paper
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1 INTRODUÇÃO  
Do ponto de vista econômico, a relevância das in-

dústrias é incontestável. Entretanto, muitas vezes as 

mesmas são responsáveis por degradação ambien-

tal, principalmente quando não possuem sistemas 

adequados e eficientes no gerenciamento de seus 

resíduos. Como qualquer segmento que emprega 

recursos naturais, as indústrias de papel e celulose 

também podem apresentar problemas de ordem 

ambiental. 

Adjuntas às indústrias química e metalúrgica, as in-

dústrias de papel e celulose constituem um grupo 

classificado como as três maiores fontes produto-

ras de águas residuárias (SAVANT et al., 2006; INCE 

et al., 2011). Essa classificação caracteriza os ramos 

de atividades como potencialmente causadoras de 

degradação ambiental, sendo que para as indústrias 

de papel e celulose o principal agravante é a geração 

de efluentes oriundos do grande volume de água 

consumido no processo produtivo. Geralmente, a 

disposição dos efluentes líquidos ocorre em corpos 

hídricos. Quando não recebem tratamento adequa-

do, tendem a comprometer a qualidade das águas 

do corpo receptor (KAMALI e KHODAPARAST, 2015).

Tipicamente, as indústrias de papel e celulose utili-

zam processos convencionais em suas estações de 

tratamento de efluentes, como os processos biológi-

cos e físico-químicos. Todavia, esses processos pos-

suem suas limitações e quase sempre necessitam de 

outras técnicas aplicadas como pós-tratamento, e 

justamente são essas limitações que alavancam o 

desenvolvimento de novos estudos na busca de mé-

todos mais eficientes para o tratamento de efluen-

tes (COVINICH et al., 2014).

Considerando as características das indústrias de 

papel e celulose no que tange o consumo de água, 

a geração de efluentes líquidos e a atual crise nos 

recursos hídricos, evidencia-se a necessidade de 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias e alter-

nativas eficientes para melhoria da qualidade final 

desses efluentes.

Os processos oxidativos avançados (POA) surgiram 

nas últimas décadas como fonte promissora para 

tratamento de efluentes, principalmente porque são 

processos capazes de degradar vários compostos 

poluentes em curto espaço de tempo, promovendo 

a alteração da estrutura química de compostos re-

calcitrantes, tornando-os menos tóxicos e reduzin-

do sua massa molar (GOGATE e PANDIT, 2004; RUAS 

et al., 2012; WANG e XU, 2012; ARAÚJO et al., 2016). 

O processo foto-oxidativo UV/H
2
O

2
 é um dos POA 

mais antigos, e consiste na combinação do peróxido 

de hidrogênio (H
2
O

2
) com radiação ultravioleta (UV). 

Seu uso tem sido relatado em diversas pesquisas, 

apresentando bons resultados na remoção de po-

luentes presentes em águas residuárias (NOGUEIRA, 

2010). Esse processo é caracterizado pela clivagem 

homolítica de uma molécula de H
2
O

2
, via ação da 

radiação UV com formação de dois •OH, conforme 

a equação 1.

                                   hv

 H
2
O

2
    2•OH                      (1)        

                                                                                          

A absorção de fótons UV pelo H
2
O

2
 o faz dissociar-se 

em radicais hidroxila, os quais reagem rapidamente 

e não seletivamente com a maioria dos compostos 

orgânicos (LEGRINI et al., 1993; LOPEZ et al., 2003; 

MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009; DE LA CRUZ et 

al., 2012). 

O processo UV/H
2
O

2
 é relativamente de fácil ma-

nuseio e ao mesmo tempo resulta em significante 

remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos, por 

isso sua aplicação tem sido frequentemente estuda-

da (KIM e TANAKA, 2009; YUAN et al., 2011). 

Para obter-se um bom desempenho dos POA, como 

por exemplo, da combinação UV/H
2
O

2
, alguns fato-

res operacionais devem ser monitorados, conforme 

descreve Gogate e Pandit, (2004). O pH do efluente 

é uma variável que deve ser controlada; valores na 

faixa de 2,5 e 3,5 são usualmente preferidos para 

combinação da técnica de fotólise UV acoplada com 
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peróxido de hidrogênio. A determinação da concen-

tração de H
2
O

2
 também interfere na eficiência do 

processo, o valor exato é dependente da proporção 

do contaminante que pretende-se remover (NO-

GUEIRA, 2010; TAREK et al., 2011).

Comparado a outros POA, tais como H
2
O

2
/Fe2+, UV/

O
3
, UV/ TiO

2
, o processo UV/H

2
O

2
 apresenta algumas 

vantagens, como a miscibilidade completa do H
2
O

2
 

em água, mineralização de compostos orgânicos, 

descoloração de águas residuárias, ausência de pro-

blemas de transferência de fase e disponibilidade 

comercial do H2
O

2
 (AHMED et al., 2009). 

Aplicados ao tratamento de efluentes de indústria 

de papel e celulose, os POA podem representar uma 

excelente opção, melhorando as características dos 

efluentes tanto para simples lançamento ao meio 

ambiente como para fins de reúso. Nesse contexto, o 

presente estudo buscou avaliar o processo UV/H2
O

2
 

aplicado como pós- tratamento de águas residuá-

rias de uma indústria de papel e celulose, empregan-

do diferentes concentrações do oxidante.

2  OBJETIVO
Os experimentos foram realizados no Laboratório 

de Reúso de Águas (LaRA) pertencente ao Depar-

tamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 

no Laboratório Experimental de Monitoramento 

Ambiental I (LEMA), pertencente ao Departamen-

to de Engenharia Sanitária e Ambiental da Uni-

versidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). 

As amostras do efluente foram coletadas na saída 

do decantador da ETE de uma indústria de papel 

e celulose, localizada no meio oeste do Estado. As 

águas residuárias geradas na indústria são prove-

nientes das etapas produtivas da pasta de celulo-

se e da produção de sacos de papel multifoliados 

e embalagens, exceto da etapa da polpatação res-

ponsável pela geração do licor negro.

Os experimentos foram executados em um reator 

fotoquímico com volume útil de 1300 mL, com 

parede de vidro dupla e um mecanismo de recir-

culação de água de resfriamento que manteve a 

temperatura no interior do reator a 20±1°C. A ir-

radiação foi feita utilizando uma lâmpada de mé-

dia pressão de mercúrio, de 125 W, que foi inserida 

em um tubo de quartzo dentro do reator fotoquí-

mico. A homogeneidade constante do efluente foi 

mantida com o auxílio de uma barra magnética 

e um agitador. O monitoramento das reações e 

a coleta das amostras foram realizadas por duas 

aberturas laterais do reator. A representação es-

quemática do sistema de oxidação fotoquímica é 

apresentada na Figura 1.

 

Figura 1 -  Esquema do reator fotoquímico.

O tempo de detenção no reator fotoquímico foi 

de 120 minutos, e o tratamento foi realizado de 

modo batelada. Nos intervalos de tempo de 5, 10, 

15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos, cerca de 30 mL 

de amostra eram retirados para determinação da 

cor, turbidez, compostos aromáticos e DBO
5
. Os 

ensaios foram feitos em triplicada.

Foram testadas 6 diferentes concentrações de 

H
2
O

2
 (15, 30, 45, 100, 150 e 200 mg.L-1 da Dinâmi-

ca, com peso molecular de 34%).

Comparadas a outros estudos, Silva (2007); Ah-

med et al., (2009); Ruas et al., (2012), as con-

centrações de H
2
O

2
 aplicadas são relativamente 
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baixas. Essas foram selecionadas considerando 

alguns fatores julgados relevantes: o efluente em 

questão havia passado por um tratamento bioló-

gico; altas concentrações de H
2
O

2
 tendem a con-

sumir os recém-gerados radicais •OH   diminuindo 

a oxidação e a eficiência do processo, (CATALKAYA 

e KARGI, 2007; GENENA, 2009; NOGUEIRA, 2010).

O pH do efluente foi ajustado para 2,5 com solução 

a 10% de H
2
SO

4
. Condições de pH em meio ácido 

favorecem a produção de radicais •OH e aumen-

tam seu potencial de redução. Em meio ácido o 

potencial de redução do radical •OH é igual a 2,8 V, 

e em pH de meio alcalino é de 1,9 V (DOMENECH et 

al., 2001; KUMAR et al., 2011). A faixa de pH entre 

2,5 e 3,5 é usualmente preferida para o processo 

UV/H
2
O

2
 por apresentar maior eficiência na de-

gradação de vários compostos (GOGATE e PANDIT, 

2004; CAVALCANTE, 2005; SILVA, 2007; GENENA, 

2009; NOGUEIRA, 2010; TAREK et al., 2011).

2.1 Monitoramento Analítico

Os métodos analíticos foram empregados de 

acordo com o Standard Methods for the Examina-

tion of Water and Wastewater (APHA, 2005).

A cor foi avaliada espectrofotometricamente 

no comprimento de onda de maior absorção do 

efluente (440 nm), utilizando espectrofotômetro 

Hach modelo DR/2500.

A turbidez foi determinada pelo método Nefelo-

métrico em turbidímetro Hach 2100N.

Os compostos aromáticos foram avaliados espec-

trofotometricamente por meio da leitura da ab-

sorbância em 280 nm, utilizando uma cubeta de 

quartzo de 1 cm de caminho óptico.

A DBO
5
 foi monitorada pelo método da incubação 

por cinco dias a 20°C, sob agitação em medidor de 

DBO Hach Trak II.

Fluxo radiante da lâmpada UV: medida por Fotô-

metro Digital modelo MRUR- 202, conforme me-

todologia descrita por Nagel-Hassemer, (2006). A 

lâmpada testada foi inserida em um tubo de vidro 

sem fundo fixado num suporte de metal. Conside-

rando as dimensões do reator e a relação ao diâ-

metro interno, o fotômetro foi colocado abaixo do 

tubo a uma distância de 12 cm da lâmpada. Após 

5 minutos de a lâmpada ser ligada, foram feitas as 

leituras. A Figura 2 apresenta o sistema de medi-

ção da radiação da lâmpada.

 

Figura 2 - Sistema de medição da radiação emitida 
pela lâmpada UV.

Para avaliar as possíveis diferenças entre as formas 

de tratamento, foram empregadas análises esta-

tísticas de variância Anova (software Statistic 8) e o 

teste Tukey, com nível de significância α 0,05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As leituras de radiação emitida pela lâmpada indi-

caram valores em torno de 0,14 mW.cm-2. Os re-

sultados das análises físico-químicas e biológicas 

do efluente são apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1- Caracterização dos efluentes da indústria de 
papel e celulose.

Parâmetro Ef. Bruto Ef. Pós- Biológico

Cor (PtCo) 278 136

Compostos 
Aromáticos (280 nm) 1,087 0,799

DBO5 (mg.L-1) 345 142,87

Turbidez (NTU) 4,20 1,62

A caracterização do efluente revelou que o proces-

so de tratamento biológico da indústria vem remo-

vendo 60% da carga orgânica presente no efluente, 

ou seja, o mínimo exigido pela legislação em vigor 

disposta na Resolução Conama nº 430/2011, por-

tanto um pós-tratamento seria indicado para me-

lhorar esses resultados. A Figura 3 apresenta a re-

moção da DBO
5
 após o tratamento foto-oxidativo.

Efluente bruto 5 10 15 30 45 60 90 120

Tempo de irradiação (min)

0
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Concentrações de H2O2 (mg.L-1)   0   15  30 45    100 
                                                         150  200 

 

Figura 3 - DBO5 para as diferentes concentrações de 
H

2
O

2
 aplicadas em função do tempo de irradiação.

O emprego somente da radiação UV não favoreceu o 

processo de remoção da DBO
5
. Aos 120 minutos de 

irradiação, a remoção limitou-se a 14%. A adição de 

H
2
O

2
 promoveu maior remoção. Com 15 mg.L-1 de 

H
2
O

2
, a remoção foi de 26% aos 120 minutos de ir-

radiação. Nesse mesmo tempo, a aplicação 30 e 45 

mg.L-1 de H
2
O

2
 resultou em 85% de remoção da DBO

5
. 

Os maiores índices de remoção foram constata-

dos a partir da aplicação das concentrações mais 

altas de H
2
O

2
. Com 100, 150 e 200 mg.L-1 obteve-

-se 92 % de remoção da DBO
5
. 

Esses resultados indicam que as concentrações de 

H
2
O

2
 aplicadas não foram excessivas, uma vez que 

o tratamento foto-oxidativo apresentou índices 

satisfatórios na oxidação de substâncias orgânicas.  

Quando há excesso de H
2
O

2
 no processo, o oxidan-

te reage como agente inibidor da produção de ra-

dicais •OH comprometendo a taxa de remoção de 

compostos orgânicos (BADAWY et al., 2006). 

A Tabela 2 apresenta os resultados estatísticos do 

teste de comparação múltipla de Tukey para a DBO5
.

Tabela 2- Resultados do teste de Tukey para a DBO
5
.

H2O2 Média Grupo

200 46,64 a

150 48,96 a

100 56,27 a

45 64,40 a

30 70,16 a

15 107,18 b

0 142,92 c

O teste de Tukey mostrou que somente a concentra-

ção de 15 mg.L-1 de H
2
O

2
 e a aplicação somente da 

radiação UV foram diferentes e inferiores entre as 

respostas médias das 6 concentrações aplicadas.

A cor dos efluentes das indústrias de papel e ce-

lulose varia entre 264 a 1623 PtCo (TIKU et al., 

2007). A legislação ambiental vigente no Brasil 

não dispõe de um valor fixo para o parâmetro cor 

no lançamento de efluentes líquidos, entretanto a 

Resolução Conama nº 357/2005, complementa-

da pela 430/2011, dispõe do valor máximo de cor 

verdadeira de até 75 mg Pt.L-1 para lançamento de 

efluentes em corpos hídricos classificados como 

água doce classe II e III. O lançamento de efluentes 

coloridos pode provocar a formação de produtos 

tóxicos e comprometer a produtividade aquáti-

ca (DEHGHANI et al., 2016). A lignina é a princi-

pal substância responsável pela coloração dos 

efluentes da indústria de papel e celulose (RODRI-

GUES, 2011). Na Figura 4 é apresentada a evolu-

ção da remoção da cor do efluente em função do 

tempo de irradiação e das concentrações de H2
O

2
.
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Figura 4 - Superfície de contorno para variável-
resposta de remoção da cor (440 nm) em função do 
tempo de irradiação e das concentrações de H

2
O

2
.

As eficiências de descoloração mais significativas 

foram observadas com a aplicação das concentra-

ções de 150 e 200 mg.L-1 de H
2
O

2
, nas quais pre-

valeceram índices de remoções de 80 a 100%.  A 

concentração de 100 mg.L-1 de H
2
O

2
 também apre-

sentou resultados satisfatórios com remoção ini-

cial de 60% e de 100% a partir dos 60 minutos de 

irradiação. Nagel-Hassemer et al., (2012) reporta-

ram índices de 96% de remoção da cor de efluente 

têxtil com aplicação do processo UV/H2
O

2
 na con-

centração de 200 mg.L-1 de H
2
O

2
 após 60 minutos 

de irradiação. O mesmo trabalho concluiu que con-

centrações superiores a 200 ou 250 mg.L-1 de H
2
O

2
 

não melhoram os índices de remoção e correspon-

dem a um consumo em excesso do oxidante.

A aplicação das menores concentrações de H
2
O

2
 

demandou maior tempo de irradiação para a ob-

tenção de resultados satisfatórios na remoção da 

cor do efluente. A partir dos 30 minutos de irradia-

ção, com 15, 30 e 45 mg.L-1 obtiveram-se remo-

ções na ordem de 60, 75% e 80% respectivamente.

 A adição de H
2
O

2
 em sistemas de tratamento UV, 

mesmo que em baixas concentrações, favorece a 

remoção da cor (CATALKAYA e KARGI, 2007; HER-

MOSILLA et al., 2014). A influência da concentra-

ção de H
2
O

2
 para remoção da cor é justificada, ao 

passo que em baixas concentrações desse oxi-

dante a quantidade de radicais •OH gerados pela 

radiação UV não é totalmente suficiente para des-

colorir, degradar, ou mineralizar orgânicos conti-

dos nos efluentes (AHMED et al., 2009). 

Ao oposto do reportado por Wang et al., (2004), 

neste estudo a aplicação da radiação UV de for-

ma isolada apresentou remoção significativa da 

cor. Contudo, foi necessário um tempo maior de 

exposição da amostra para que a cor fosse remo-

vida. Nos intervalos de tempo de 90 e 120 minutos 

de irradiação sem a adição de H2
O

2
, a remoção foi 

de 90%. A partir de 60 minutos, todas as concen-

trações mostraram-se efetivas, removendo em 

média de 92 a 98% da cor presente nas amostras. 

Esses resultados indicam um favorecimento do 

processo UV/H
2
O

2
 na degradação de macromolé-

culas cromóforas presentes no efluente. A Tabela 

3 apresenta a comparação de múltiplas médias 

obtidas entre as 6 concentrações de H
2
O

2
.

Tabela 3- Resultados do teste de Tukey para a cor.

H2O2 Média Grupo

200 25,29 a

150 29,83 a

100 40,86 b

45 41,66 b

30 42,46 b

15 43,15 b

0 43,30 b

O teste de Tukey para cor revelou que as concen-

trações de 200 e 150 mg.L-1 de H
2
O

2
 foram supe-

riores às demais concentrações testadas. 

Para a turbidez, a caracterização do efluente reve-

lou valores relativamente baixos, em torno de 1,62 

NTU. A Figura 5 apresenta o comportamento da 

turbidez durante os 120 minutos de aplicação do 

processo foto-oxidativo.
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Figura 5 - Evolução da turbidez em função do tempo 
de irradiação e da concentração de H

2
O

2
.

Todas as concentrações de H
2
O

2
 promoveram remo-

ção da turbidez. As aplicações de 150 e 200 mg.L-1 

removeram em média 83% da turbidez. Nagel-Has-

semer et al., (2012) relatam remoção de 18 a 23% 

em 45 e 60 minutos de irradiação utilizando 250 

mg.L-1 de H
2
O

2
.  Um aumento na turbidez foi obser-

vado com a aplicação de   350 e 500 mg.L-1 de H
2
O

2
.

Com 30, 45 e 100 mg.L-1 de H
2
O

2
, a remoção média 

foi de 64, 69 e 73%, respectivamente. Com a con-

centração de 15 mg.L-1, a remoção da turbidez foi 

de 41%. O emprego da radiação UV não favoreceu 

consideravelmente a remoção da turbidez, pois 

ao final dos 120 minutos de irradiação a remoção 

média foi de somente 23%.  O teste de Tukey, apre-

sentado na Tabela 4, revelou que a concentração de 

200 mg.L-1 de H
2
O

2
 foi superior, para a remoção da 

turbidez enquanto as demais concentrações apre-

sentaram médias de respostas inferiores.

Tabela 4 - Resultados do teste de Tukey  
para a turbidez.

H2O2 Média Grupo

200 0,27 a

150 0,31 b

100 0,43 c

45 0,49 d

30 0,58 e

15 0,95 f

0 1,25 g

A ausência de altos valores de absorbância na re-

gião UV 280 nm, indicam uma taxa de remoção 

dos compostos aromáticos no efluente tratado 

biologicamente (ZANELLA et al., 2010; NAGEL-

-HASSEMER et al., 2012). O processo UV/H2
O

2
 

aplicado como pós-tratamento biológico inten-

sificou a remoção desses compostos. A Figura 6 

apresenta a evolução da absorbância em função 

das concentrações de H2
O

2
 e tempo de irradiação.

0 5 10 15 30 45 60 90 120

Tempo de irradiação (min)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

A
bs

Concentração de H2O2 ( mg.L-1)         0  15  30  45  100
 150   200

 
Figura 6 - Evolução da absorbância (280 nm) em função 

do tempo de irradiação e concentrações de H
2
O

2
.

A remoção da aromaticidade durante o processo 

foto-oxidativo foi progressiva em todas as concen-

trações de H
2
O

2
 aplicadas. Os índices de remoção 

variam entre 87 a 98%. O uso somente da radia-

ção UV também reduziu a absorbância, contudo 

o processo limitou-se a um valor máximo de 64% 

aos 120 minutos de irradiação. Os resultados obti-

dos indicam que o processo modificou a estrutura 

dos compostos aromáticos, transformando-os em 

moléculas menores. A Tabela 5 apresenta os resul-

tados do teste de Tukey dos compostos aromáticos.

Tabela 5 - Resultados do teste de Tukey para 
compostos aromáticos.

H2O2 Média Grupo

200 0,011 a

150 0,013 a

100 0,028 a

45 0,070 a

30 0,091 a

15 0,104 a

0 0,286 b
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Estatisticamente, nenhuma das concentrações de 

H
2
O

2
 testadas foi superior ou diferente significa-

tivamente.  O emprego da radiação UV de forma 

isolada foi inferior aos demais tratamentos.

4 CONCLUSÃO
A avaliação dos resultados obtidos no estudo 

do processo UV/H
2
O

2
 aplicado no tratamento de 

efluentes da indústria de papel e celulose permite 

as seguintes conclusões:

A cor diminuiu progressivamente ao longo do tem-

po de tratamento. O aumento das concentrações 

de H
2
O

2
 conduziu a maiores remoções da cor. Aos 

5 minutos de tratamento, o efluente apresentou 

valores de cor inferior a 75 PtCo, atendendo aos re-

quisitos impostos pela legislação para lançamento 

em águas doce classe II. Aos 120 minutos de irra-

diação, as concentrações testadas apresentaram 

índices de remoção entre 71 e 100%.

O processo UV/H
2
O

2
 mostrou-se efetivo na oxida-

ção de substâncias orgânicas presentes no efluen-

te, apresentando remoção da DBO
5
 em até 91% 

com a aplicação das concentrações de 150 e 200 

mg.L-1 de H
2
O

2
. Na remoção dos compostos aromá-

ticos, houve índices de remoção de até 98%. 

Na remoção da turbidez, os melhores resultados 

variaram em função das maiores concentrações de 

H
2
O

2
, com 150 e 200 mg.L-1 a remoção foi de 83%.

A aplicação da radiação UV de forma isolada foi 

efetiva na remoção da cor, atingindo remoções na 

ordem de 90% ao final do tratamento foto-oxida-

tivo. Contudo, não foram alcançados resultados 

satisfatórios para a DBO
5
, obtendo-se remoção de 

14%. Para os compostos aromáticos, a remoção 

máxima foi limitada em 64%, e para a turbidez, 

em 23% aos 120 minutos de irradiação.

Considerando os índices de remoção baseados 

nas análises estatísticas, dentre as 6 concentra-

ções de H
2
O

2
 avaliadas, as que apresentaram me-

lhores resultados para as variáveis monitoradas 

foram 150 e 200 mg.L-1 H
2
O

2
.
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Estudo de impacto ambiental em uma 
pequena central hidrelétrica
Study of environmental impact in a small hydroelectric plant

Resumo
A indústria de energia elétrica encontra-se em fase de expansão, com diretrizes voltadas ao aproveita-

mento das usinas de pequeno porte. Segundo a resolução Conama nº 001/1986, as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas - PCHs não necessitam obrigatoriamente de estudos de impacto ambiental. Contudo, sa-

lienta-se a importância de identificar os impactos ambientais, sugerir medidas mitigadoras e desenvol-

ver um plano de monitoramento adequado. O presente trabalho consiste no estudo dos impactos am-

bientais da CGH Granja Velha, localizada no município de Taquaruçu do Sul - RS. O estudo utilizou uma 

adaptação da metodologia proposta por Leopold (1971). Durante a pesquisa, foram identificados 24 im-

pactos ambientais, sendo que 4 deles foram positivos em alguma das etapas analisadas. Os impactos ob-

servados não chegaram a grandes magnitudes, fato que torna o empreendimento viável ambientalmente. 

Palavras-chave: Diagnóstico ambiental. Avaliação de impactos. Geração de energia. 

Abstract

The electric power industry is in phase of expansion with guidelines aimed at the use of small plants pow-

er. In accordance to the Resolution Conama 001/1986, Small Hydroelectric Plants – PCHs do not nec-

essarily require environmental impact studies; however, it stresses the importance of detecting prob-

lems, suggest mitigation measures and develop an appropriate monitoring plan. This work is a study of 

the environmental impacts of CGH Granja Velha, located in the municipality of Taquaruçu do Sul - RS. 

The study developed the methodology proposed by Leopold (1971). During the research, 24 environ-

mental impacts were identified, and 4 of them were positive in any of the stages analyzed. The ob-

served effects did not reach large magnitudes, a fact that makes the environmentally viable enterprise. 

Keywords: Environmental diagnostic. Evaluation of impacts. Power generation.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria de energia elétrica encontra-se em 

fase de expansão com diretrizes dirigidas para o 

aproveitamento das usinas de pequeno porte, as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs (ANDRA-

DE, 2010, p. 12). Segundo Freitas (2012, p. 41), as 

PCH’s são a terceira fonte de geração de energia 

elétrica no Brasil, com 3,38%. No Estado do Rio 

Grande do Sul, são responsáveis por 5,09% da 

geração de energia, e o potencial de expansão é 

imenso, pois o estado é banhado por uma gran-

de quantidade de pequenos rios, além de possuir 

capacidade de fornecimento de equipamentos, 

mão de obra e tecnologia para a instalação des-

ses empreendimentos.

São consideradas PCHs, segundo a ANEEL (2003), 

os empreendimentos hidrelétricos com potên-

cia superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW, 

possuindo uma área total de reservatório igual 

ou inferior a 3,0 km2, delimitado pela cota d’água 

associada à vazão de cheia com tempo de recor-

rência de 100 anos. Os empreendimentos que não 

atendem à característica de área máxima inun-

dada podem, se consideradas as especificidades 

regionais, ser também enquadrados na condição 

de PCH, desde que deliberados pela diretoria da 

ANEEL, com base em parecer técnico que con-

temple, entre outros aspectos, o econômico e o 

socioambiental. As usinas com potência instalada 

de até 1 MW são denominadas Centrais Gerado-

ras Hidrelétricas - CGH.

As centrais hidrelétricas geram alguns tipos de 

impacto ambiental, como, por exemplo, o alaga-

mento das áreas vizinhas, o aumento no nível dos 

rios e as mudanças no curso do rio represado, além 

de prejuízos à fauna e a flora da região. Todavia, é 

ainda uma forma de gerar energia elétrica mais 

barata do que outras plantas industriais, como a 

usina nuclear, e menos agressiva ambientalmen-

te do que as usinas termoelétricas a petróleo ou 

carvão, sendo considerada uma fonte renovável e 

limpa (ANDRADE, 2010, p. 25).

É sensato reconhecer a importância das Peque-

nas Centrais Hidrelétricas, por possuírem carac-

terísticas de menor impacto ambiental, exigirem 

menores investimentos, prazo de concretização 

mais curto, recebimento de incentivos legais e re-

solução dos problemas de abastecimento, mas há 

a necessidade de avaliar sua implantação quanto 

aos aspectos ambientais (DUTRA et al., 2010, p. 2).

A resolução Conama nº 001 de 1986, em seu arti-

go 2º, trata dos empreendimentos que dependem 

de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - Rima 

para seu licenciamento, atividades estas modifi-

cadoras do meio ambiente, estando entre eles as 

obras hidráulicas para exploração de recursos hí-

dricos, tais como, as barragens para fins hidrelé-

tricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irri-

gação, por exemplo.

As Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, não ne-

cessitam obrigatoriamente do desenvolvimento de 

estudos de impacto ambiental; contudo, salienta-

-se a importância de tal avaliação, a fim de detectar 

os problemas, sugerir medidas mitigadoras e de-

senvolver um plano de monitoramento adequado 

para o manejo adequado da área de estudo.

Este trabalho tem como objetivo o Estudo de Im-

pacto Ambiental - EIA do empreendimento deno-

minado Hidrelétrica CGH Granja Velha, uma PCH 

localizada no Rio Fortaleza, linha Granja Velha, no 

município de Taquaruçu do Sul, no estado do Rio 

Grande do Sul. Esse empreendimento se destina ao 

aproveitamento energético do Rio Fortaleza pela 

Cooperativa de Distribuição de Energia do Médio 

Uruguai - CRELUZ, possuindo como característica a 

potência instalada de 1 kVA (quilovoltampere).

No item 2 será apresentada a metodologia que foi 

utilizada para a realização do presente estudo e 

logo abaixo, no item 3, os resultados obtidos para 

os meios físico, biótico e antrópico. Posteriormen-

te, no item 4, serão abordadas a conclusão e as 

referências do mesmo.
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2 METODOLOGIA
No desenvolvimento do EIA foram realizados es-

tudos específicos de diagnóstico ambiental das 

áreas de influência do empreendimento com base 

em dados levantados em investigação detalhada 

a campo. O roteiro metodológico foi desenvolvido 

a partir de uma adaptação da matriz de Leopold 

(LEOPOLD 1971). 

Além disso, foram efetuados estudos de alterna-

tivas adequadas do ponto de vista ambiental, por 

meio de uma detalhada análise de impactos am-

bientais, seguida da estruturação de um completo 

prognóstico, consistindo de cenários diferencia-

dos, tendo como cenário final a estruturação de 

um plano de manejo e de controle ambiental.

2.1 Localização da área

A CGH Granja Velha localiza-se nas coordenadas 

27°25'37.46"S e 53°32'21.40"O, a uma altitude 

de, aproximadamente, 260 m, nas margens do 

Rio Fortaleza, no município de Taquaruçu do Sul, 

região do Médio Alto Uruguai, no estado do Rio 

Grande do Sul. A extensão territorial do município 

é de 77,74 Km².

2.2 Critérios para seleção da área

A seguir, estão definidas as duas áreas de influên-

cia que foram consideradas: área de influência 

direta e área de influência indireta. O que diferen-

cia uma área da outra é a abrangência com a qual 

cada impacto decorrente do empreendimento in-

terage com o meio ambiente.

A área de influência direta é onde os impactos 

das atividades das fases de implantação e ope-

ração da Hidrelétrica PCH Granja Velha estão 

diretamente ligados aos meios: físico, biótico e 

sócio econômico.

A área de influência indireta é definida como a 

área potencialmente afetada pelos impactos indi-

retos da implantação e operação do empreendi-

mento, abrangendo os ecossistemas e o sistema 

sócio econômico que podem ser impactados pelas 

alterações ocorridas na área de influência direta.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Diagnóstico ambiental da área

3.1.1 Meio Físico

Os solos do município de Taquaruçu do Sul de-

rivam da decomposição de rochas basálticas, 

apresentando características físicas diversas: 

argilosos, francos, até levemente arenosos. Qui-

micamente são ácidos, apresentando, no geral, 

deficiência acentuada de fósforo (EMATER, 2002).

De acordo com Sponchiado (1986), a decompo-

sição do basalto não é total, pela observação do 

desnível da profundidade dos solos do município. 

As rochas, sob a ação do intemperismo, deter-

minam o perfil do solo. Os tipos de solos predo-

minantes são: o Latossolo Vermelho aluminofér-

rico típico; Chernossolo Argilúvico férrico típico; 

Neossolo Litólico eutrófico chernossólico.

O relevo possui patamares estruturais, de topo-

grafia suave ondulada até montanhosa, que des-

cem ao norte e oeste em direção à calha do Rio 

Uruguai, pelo Rio Pardo e Lajeado Marion e ao sul, 

em direção à calha do Rio Fortaleza, afluente do 

Rio Guarita, pelos Lajeados Taquaruçu, Amadeo e 

Pessegueiro. A altitude da sede do município é de 

549 metros, e 210 metros na Foz do Rio Fortaleza, 

que desagua no Rio Guarita (EMATER, 2002).

Segundo o Plano Ambiental Municipal, cerca de 

70,99% da área total são áreas adequadas para 

práticas agrícolas, pois possuem uma declivida-

de de 0 a 13%. Terras com declividade de até 8% 

são favoráveis ao uso de máquinas agrícolas e à 

cultura de grãos, sem muitas restrições. Nos ca-
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sos de declividade de 8 a 13%, são necessárias 

algumas práticas conservacionistas, encontra-

das algumas restrições.

Na questão de hidrografia, o município de Taqua-

ruçu do Sul pertence à Bacia Hidrográfica do Rio 

Uruguai, subdivisão hidrográfica do Várzea. Os 

principais rios do município são o Rio Fortaleza e 

o Rio Guarita, que pertencem ao Comitê de bacia 

do Rio da Várzea.

Ao longo do Rio Fortaleza, na Linha Granja Velha, 

é onde está localizada a pequena central de ge-

ração de energia elétrica com capacidade insta-

lada de 1 MW, ou seja, potencial de geração/mês 

de 720 MWh. Entretanto, devido às oscilações no 

fluxo de água, a média gerada é de 520 MWh/mês.

Taquaruçu do Sul possui um clima subtropical 

úmido, com grande variação de temperatura en-

tre o verão e o inverno, e elevado índice pluviomé-

trico no período de junho a setembro, que é classi-

ficado como Cfa - clima subtropical mesotérmico, 

com verões quentes, geadas pouco frequentes e 

tendência de concentração das chuvas nos meses 

de verão, não apresentando estação seca definida 

(KOPPEN; GEIGER, 1928). Segundo Climate-data.

org (2015), a temperatura média do município é 

de 19,2ºC, e a precipitação, de 1869 mm.

3.1.2 Meio Biótico

 Segundo informações da Fundação SOS Mata 

Atlântica (2005), o cenário original do Município 

de Taquaruçu do Sul era representado em sua to-

talidade pela floresta estacional decidual (esse 

tipo de vegetação é caracterizado por duas esta-

ções climáticas bem demarcadas, uma chuvosa 

seguida de longo período biologicamente seco) 

e floresta ombrófila mista (formação florestal re-

sultante da interpenetração de floras de origem 

austral-andina e floras de origem tropical afro-

-brasileira, caracterizada pela presença de Arau-

cária angustifólia).

3.1.3 Uso e ocupação do solo

No município de Taquaruçu do Sul foram classifi-

cados e identificados cinco tipos de uso do solo, 

sendo eles: mata, agricultura, pastagem, água e 

capoeira. A área destinada à agricultura do mu-

nicípio apresenta-se dividida entre as culturas de 

milho, soja, feijão, fumo e citros, sendo esses os 

principais produtos agrícolas produzidos no mu-

nicípio anualmente.

Na área de interesse há presença de campos nati-

vos e capoeira, área ocupada por campo, áreas com 

espécies nativas plantadas, áreas com espécies 

exóticas, como também área com a criação de ani-

mais e lavoura, e ao redor do reservatório há tam-

bém as Áreas de Preservação Permanente - APPs.

3.1.4 Meio antrópico

Segundo dados da Prefeitura Municipal (2015), o 

município de Taquaruçu do Sul, em que foi realiza-

do o estudo, possui 19 comunidades, apresentan-

do um total de 2.966 habitantes, possuindo 1.802 

habitantes na zona rural e 1.164 na zona urbana. 

O perfil econômico da população é agropecuário. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educa-

ção (2002), Taquaruçu do Sul foi paulatinamente 

desenvolvendo-se, com predominância de pe-

quenas propriedades, onde a maioria da popula-

ção dedica-se à agricultura e à pecuária, base da 

sustentação econômica do município.

Um fator importante do município é a forte orga-

nização social, legado histórico dos colonizadores 

que fundaram e construíram as estruturas de 19 

(dezenove) comunidades no interior do municí-

pio. Na sede do município e em todas comunida-

des foram organizadas: área de lazer (sede social, 

clube de futebol); estrutura educacional (escolas 

em praticamente todas, sendo que atualmente 

apenas na linha Fátima está em funcionamento); 

e religiosa (capelas na grande maioria).
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3.1.5 Patrimônio histórico e cultural

Para que possa caracterizar o patrimônio cultural 

de uma determinada região, devem ser levados 

em conta todos os elementos relacionados à ocu-

pação humana que ali vive, ou seja, sua história e 

suas raízes. Na busca desses dados, quaisquer tra-

ços culturais, fatos históricos e vestígios arqueo-

lógicos são importantes (COPEL, 2009).

Na área em estudo, Carle (2007) relatou um achado 

arqueológico, composto por um artefato lítico co-

nhecido como biface de grandes dimensões típico 

da Tradição Arqueológica Humaitá, realizado pelo 

Prof. Dr. Breno A. Sponchiado. No site do IPHAN, no 

Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos, foram 

localizados 8 sítios inseridos na antiga área muni-

cipal de onde se originou Taquaruçu do Sul, qual 

seja: Frederico Westphalem. Os sítios em sua gran-

de maioria são sítios habitações, desdobrando-se 

em: sítios a céu aberto, abrigos-sobre rocha e ca-

sas subterrâneas. As características desses sítios e 

os artefatos associados levaram pesquisadores a 

estabelecer 5 fases arqueológicas, das quais duas 

pré-cerâmicas e três cerâmicas, e reconheceram 

também a presença de sítios da fase Taquara.

3.2 Principais impactos ambientais envolvidos

A legislação existente condiciona os estudos de apro-

veitamento de cursos de água para fins energéticos, 

considerando aspectos de custo mínimo, mínima in-

terferência no meio ambiente e melhor arranjo físico 

das obras. O estudo acerca da implantação e ope-

ração da Hidrelétrica CGH - Granja Velha procurou 

atender a esses condicionantes. De modo geral, no 

presente estudo, procurou-se levar em consideração 

interferências importantes, tais como: cidades, vilas e 

demais concentrações de população; áreas de agru-

pamentos indígenas; áreas de preservação ambiental; 

áreas de interesse arqueológico; e áreas agricultáveis.

Segundo Nilton (2009), a fase de planejamento de um 

empreendimento é fato considerado como instru-

mento técnico-científico de caráter multidisciplinar, 

capaz de definir, mensurar, monitorar, mitigar e corrigir 

as possíveis causas e efeitos de impactos ambientais.

Ainda de acordo com Nilton (2009), os impactos 

negativos na fase de implantação das obras estão 

relacionados ao tamanho, volume, tempo de reten-

ção do reservatório, localização geográfica e loca-

lização do rio. Sendo assim, os principais impactos 

detectados são: inundação de áreas agricultáveis; 

perda de vegetação e da fauna terrestres; interfe-

rência na migração dos peixes; mudanças hidroló-

gicas a jusante da represa; alterações na fauna do 

rio; interferências no transporte de sedimentos; 

perdas de heranças históricas e culturais, altera-

ções em atividades econômicas e usos tradicio-

nais da terra; problemas de saúde pública, devido 

à deterioração ambiental; perda da biodiversidade, 

terrestre e aquática; efeitos sociais por realocação.

Todas essas alterações podem resultar de efeitos 

diretos ou indiretos, produzindo efeitos e impac-

tos cumulativos, transformando inteiramente as 

condições biogeofísicas, econômicas e sociais de 

toda a área (KRAG et al., 2013).

Entretanto, nem todos os efeitos da construção de 

uma PCH são negativos. Devem-se considerar tam-

bém muitos efeitos positivos, como geração de ener-

gia elétrica para a região; aumento de emprego e ren-

da para a população; aumento do potencial de água 

potável e de recursos hídricos reservados; criação de 

áreas de recreação e turismo; aumento do potencial de 

irrigação; e aumento da produção de peixes e da pos-

sibilidade de aquicultura (PERIUS; CARREGARO, 2012).

A minimização dos impactos negativos, segundo a 

COPEL (2009), faz-se principalmente por medidas 

de proteção, cabendo ao Poder Público exigir, na 

forma da lei, a responsabilidade do empreendedor 

no que diz respeito à proteção do solo, combate 

à erosão, proteção dos recursos hídricos, prote-

ção da fauna e da flora, proteção das unidades de 

conservação e proteção do patrimônio histórico, 

artístico e natural da região.
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3.3 Avaliação dos impactos ambientais

Para o levantamento dos dados pertinentes a essa 

etapa do trabalho, consideraram-se os estudos já 

realizados para a região de influência da Hidrelé-

trica CGH Granja Velha, no município de Taquaru-

çu do Sul, além de informações obtidas por meio 

de visita técnica no local.

Os métodos para a avaliação de impacto ambien-

tal objetivam determinar parâmetros de qualidade 

e quantidade de variáveis ambientais relaciona-

das a um projeto. Não há um método que consi-

ga cobrir todos os impactos ambientais gerados, 

porém é feita uma representação geral que visa 

melhorar os aspectos ambientais de um projeto.

Dentre uma vasta gama de instrumentos para a 

averiguação dos impactos ambientais, existem as 

matrizes. Apesar de o nome sugerir um operador 

matemático, as matrizes de identificação de im-

pactos têm esse nome somente devido à sua for-

ma, sendo estas compostas de duas listas, dispos-

tas na forma de linhas e colunas. Nas linhas são 

elencadas as principais atividades ou ações que 

compõem o empreendimento analisado e nas co-

lunas são apresentados os principais componen-

tes ou elementos do sistema ambiental, ou ainda 

dos processos ambientais, objetivando identificar 

as interações possíveis entre os componentes do 

projeto e os elementos do meio (SÁNCHEZ, 2008).

O inciso VII do parágrafo 2º da resolução Conama 

01 de 1986 dispõe que apenas barragens acima 

de 10 MW são obrigadas a realizar o EIA. Entre-

tanto, conforme dispõe Singulane (2011), o órgão 

ambiental estadual, de acordo com o seu entendi-

mento, pode exigir estudos de atividades que não 

constam no parágrafo 2º, desde que apresente 

efetivo ou potencial impacto ambiental.

A análise de impacto levou em consideração os 

parâmetros e atributos da resolução 01 de 1986 

do Conama, cujas combinações foram propostas 

por Barbosa e Dupas (2006) contida na Tabela 1. 

Com a classificação feita pelos autores supra-

citados, foi adicionado mais um peso, o -1, que 

representa os impactos positivos. Além disso, foi 

proposta uma escala de cores verde para os im-

pactos inexistentes ou positivos e de amarelo-cla-

ro, vermelho-escuro até o preto para os impactos 

negativos, conforme sua intensidade.

A matriz de Leopold, proposta por Leopold (1971) 

e adaptada por Barbosa e Dupas (2006), foi toma-

da por base, a partir dos valores utilizados para 

quantificar os impactos, como mostra a Tabela 1.

 

Tabela 1: Escala de impactos proposta por Barbosa e Dupas (2006), modificada pelos autores.

Escala de cores Pesos Combinação de atributos

12 regional/direto indireto/irreversível/magnitude alta

11 regional/direto indireto/irreversível/magnitude média 

10 regional/direto indireto/irreversível/magnitude baixa

9 local/direto indireto/irreversível/magnitude alta 

8 local/direto indireto/irreversível/magnitude média

7 local/direto indireto/irreversível/magnitude baixa 

6 regional/direto indireto/reversível/magnitude alta

5 regional/direto indireto/reversível/magnitude média

4 regional/direto indireto/reversível/magnitude baixa

3 local/direto indireto/reversível/magnitude alta

2 local/direto indireto/reversível/magnitude média

1 local/direto  indireto/reversível/magnitude baixa

0 O  impacto  descrito  não  ocorre  em  alguma  das  etapas  de  planejamento, implantação e operação da PCH.

-1 Impacto positivo
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3.3.1 Meio Físico

√ Instalação/acirramento de processos erosivos e de movimentos de massa associados às obras de construção 

da PCH e às operações de desmate na área do reservatório

O processo de remoção de solo e vegetação, bem como de elevação do nível do rio a montante da barragem 

causa instabilidade das margens, aumentando os processos erosivos (Figura 1) e causando problemas como 

assoreamento, perda de áreas agricultáveis, preocupação e danos financeiros à população ribeirinha.

 
Figura 1: Processo erosivo nas margens da barragem.

√ Supressão de solos com aptidão para pastagens e pequenas lavouras

As áreas marginais devem ser contratadas em regime de servidão para o reflorestamento e os proprietários 

devem ser indenizados. Entretanto, houve resistência por parte de alguns proprietários, o que está dificultan-

do o processo de mitigação dos impactos causados pela barragem por meio do reflorestamento (Figura 2).

 
Figura 2: Áreas marginais em regime de servidão.
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É importante salientar que essas áreas, apesar de 

serem Áreas de Preservação Permanente - APPs, 

eram utilizadas para fins agrícolas como pasta-

gens e lavouras. Se por um lado perderam-se áreas 

agrícolas, por outro fez-se cumprir com mais rigor 

a legislação.

√ Poluição do ar

A floresta suprimida, sobretudo pelas águas ala-

gadas, sofre processos de decomposição, ge-

rando gases como metano e dióxido de carbono. 

Além disso, na etapa de instalação, na qual o solo 

é removido, há geração de aerossóis, dispersando 

poeiras e material particulado.

√ Regularização da vazão a montante do reservatório

A regularização da vazão a montante do reserva-

tório é um impacto positivo, pois dispõe de água 

para as populações ribeirinhas mesmo em perío-

dos de seca, em que os níveis do rio costumavam 

ser menores.

3.3.2 Meio Biótico

√ Perda de vegetação.

A perda de vegetação ocorre na zona alagada e 

também na zona onde foi construída a adução de 

água até as turbinas. Ambas são irreversíveis.

√ Dispersão da fauna de vertebrados alados e terrestres.

Diante da supressão da vegetação e também do 

aumento de áreas alagadas, alguns vertebrados e 

alados terrestres tendem a se dispersar.

√ Alteração da qualidade das águas frente ao des-

carte de efluentes, à disposição inadequada e resí-

duos e de insumos nas áreas do canteiro de obras, 

oficinas, alojamentos, refeitório e área de lazer

A poluição difusa ocorre de forma contínua e 

independe da instalação do empreendimento. 

Entretanto, no período de instalação ocorre-

ram alguns lançamentos pontuais que possuíam  

potencial de contaminação dos corpos hídricos 

receptores.

√ Supressão de habitas para a fauna

A remoção de solo e vegetação suprime habitats e 

nichos específicos, causando a migração de espécies.

√ Pressão sobre a fauna

Os processos de modificação de habitats e migra-

ções podem aumentar ou diminuir predadores e 

presas podendo gerar desequilíbrios nas cadeias 

alimentares.

√ Elevação nos teores de matéria orgânica e nutrien-

tes e redução de oxigênio dissolvido no reservatório

No trecho de vazão reduzida em função do ambiente 

lótico há uma redução dos teores de oxigênio dissol-

vido, o qual deve ser monitorado para identificar a 

ocorrência de valores menores do que 6 mg/L.

É necessário destacar que na região do vertedou-

ro, onde a água passa pelas turbinas, é formada 

uma área de areação que, apesar dos impactos, 

apresenta como benefício o aumento da capaci-

dade de autodepuração do trecho.

√ Alteração quali-quantitativa da ictiofauna

As alterações de oxigênio dissolvido e aumento da 

carga orgânica podem restringir algumas espé-

cies. Além disso, a turbulência gerada pela queda 

d’água que passa pelas turbinas pode prejudicar 

espécies bentônicas.

√ Redução na capacidade de autodepuração no tre-

cho de vazão reduzida.

A formação de ambientes lênticos pela barragem 

pode diminuir o coeficiente de aeração que, com-

binado com a diminuição da vazão, diminui signi-

ficativamente a capacidade de autodepuração de 

trechos do rio.

3.3.3 Meio Socioeconômico

√ Insegurança e ansiedade da população local

Considera-se que no período de planejamento há 

a ocorrência de incertezas sobre os efeitos da obra 

na vida da população, sobretudo naquela direta-

mente afetada. Questões sobre a redução da área 

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

115

artigos técnicos

Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



agricultável e riscos de inundações ficam presen-

tes neste período.

√ Atração da população e tendência à desorgani-

zação social

A obra atrai um grupo grande de trabalhadores 

que vão, temporariamente, residir na região, o 

que pode causar alguns problemas relacionados à 

desorganização social, sobretudo por a cidade ser 

muito pequena.

√ Pressão sobre os serviços de saúde

Em função do aumento populacional causado 

pela obra, é importante considerar o aumento da 

demanda por serviços de saúde, ocasionada pe-

los acidentes de trabalho e agravos à saúde que 

podem ocorrer no período de construção do em-

preendimento.

√ Alteração das características cênicas

A paisagem é modificada em função da barragem, 

o que gera uma descaracterização e transforma-

ção do local. Entretanto, considera-se uma altera-

ção muito baixa em função de a obra ocupar uma 

área relativamente pequena.

√ Produção de energia limpa e renovável

A energia produzida pela pequena central hidrelé-

trica possui muitas vantagens em relação a outras 

fontes de energia, pois é renovável. Além disso, 

por ser em menor escala de produção, apresenta 

impactos menores do que aqueles gerados pelas 

usinas hidrelétricas. Todavia, há uma questão de 

logística das linhas de transmissão que são insta-

ladas em âmbito regional, reduzindo a necessida-

de de criação de áreas de servidão.

√ Criação de novos empregos

A obra cria uma série de novos empregos, prin-

cipalmente na etapa de implantação. Mas é im-

portante evidenciar que gera empregos em longo 

prazo, dentre eles: atendentes, operadores, pes-

soal de manutenção, contratação de serviços de 

técnicos especializados, entre outros.

√ Reduz a demanda de consumo de energias não-

-renováveis como a termelétrica de carvão

Hoje, no Brasil, ainda existem diversas usinas ter-

melétricas que geram energia por meio de com-

bustíveis não renováveis, como carvão mineral e 

derivados de petróleo, além da biomassa. Os im-

pactos ambientais gerados por esse tipo de em-

preendimento são muito altos, chegando a atingir 

grandes regiões. Acredita-se que com a constru-

ção de empreendimentos menores para o atendi-

mento de demandas regionais, como é o caso das 

PCHs, a necessidade do uso de tecnologias de alto 

impacto ambiental seja reduzida.

√ Aumenta os investimentos na região

Além da geração de empregos, o empreendi-

mento aumenta o interesse de investidores na 

região, não só pelo fornecimento de energia mais 

barata, mas também pelo desenvolvimento ge-

rado pelo empreendimento.

3.3.4 Matriz de Impacto Ambiental

Na Tabela 2 estão contidos os principais impactos 

ambientais gerados pela PCH estudada. Esta ta-

bela foi baseada na visita a campo e também no 

trabalho de Barbosa e Dupas (2006).
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Tabela 2: Principais impactos ambientais gerados pelo empreendimento

Físico

1 Instalação/acirramento de processos erosivos e de movimentos de massa associados às obras de construção da PCH e as 
operações de desmate na área do reservatório.

2 Supressão de solos com aptidão para pastagens e pequenas lavouras.

3 Poluição do ar.

4 Regularização da vazão a montante do reservatório.

Biótico

5 Perda de vegetação.

6 Dispersão da fauna de vertebrados alados e terrestres.

7 Alteração da qualidade das águas frente ao descarte de efluentes, à disposição inadequada e resíduos e de insumos nas áreas do 
canteiro de obras, oficinas, alojamentos, refeitório e área de lazer.

8 Supressão de habitats para a fauna.

9 Pressão sobre a fauna.

10 Elevação nos teores de materiais orgânicos e de nutrientes, redução de oxigênio dissolvido no reservatório.

11 Alteração da qualidade das águas do reservatório face ao aporte de sedimentos, de agroquímicos, de dejetos de animais e de 
poluentes

12 Alteração do comportamento de oxigênio dissolvido

13 Alteração quali-quantitativa da ictiofauna.

14 Eliminação de habitats para a ictiofauna e para a anfibiofauna.

15 Modificação na estrutura e funcionamento da microbiota aquática.

16 Redução na capacidade de autodepuração no trecho de vazão reduzida

Antrópico

17 Insegurança e ansiedade da população local.

18 Atração da população e tendência à desorganização social

19 Pressão sobre os serviços de saúde

20 Alteração das características cênicas

21 Produção de energia limpa e renovável

22 Criação de novos empregos

23 Reduz a demanda para o consumo de energias não renováveis como termelétricas de carvão

24 Aumenta os investimentos na região

Foram identificados 24 impactos ambientais, 

sendo que 4 deles foram positivos em alguma 

das três etapas analisadas (planejamento, im-

plantação e operação). 

Avaliando a matriz de interação de impactos am-

bientais (Tabela 2), observa-se que o meio mais 

impactado é o biótico, com 48% dos impactos 

ambientais listados e cerca de 65% das unidades 

de impacto observadas.

A fase de operação, apesar de possuir um núme-

ro de impactos menor, significando 16% do total, 

apresenta 30% das unidades de impacto ambien-

tal. Isso se deve, principalmente, ao fato de os prin-

cipais impactos no meio físico serem irreversíveis.

A fase de planejamento oferece poucos impactos 

significativos, pois envolve apenas estudos. Na 

Tabela 3, apresenta-se a Matriz de avaliação de 

impacto ambiental para a PCH em estudo.
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Tabela 3: Matriz de avaliação de impacto ambiental para a PCH estudada.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Meio NIA/% Planejamento Implantação Operação UIA/%

Físico 4/16%

1 0 2 1

15
2 0 7 0

3 0 6 0

4 0 0 -1

Biótico 16/48%

5 0 7 0

64

6 0 5 0

7 0 3 2

8 0 7 0

9 0 3 1

10 0 1 3

11 0 0 5

12 0 0 7

13 0 0 1

14 0 7 0

15 0 1 7

16 0 1 3

Antrópico 9/36%

17 6 0 0

7

18 0 2 0

19 0 3 1

20 0 3 0

21 0 0 -1

22 -1 -1 -1

0 0 -1

24 -1 -1 -1

Totais parciais 4 56 26

Total de unidade de impactos 86

Representatividade(%) 4.65% 65.12% 30.23%

Legenda: NIA: número de impactos ambientais. UIA: unidade de impactos ambientais.

3.4 Propostas para a mitigação dos  
impactos avaliados

As propostas em relação aos impactos listados se-

rão aglutinadas em ações conjuntas (Tabela 4). O 

principal critério para a união dos impactos é se-

lecionar por áreas correlatas. Por exemplo: todos 

os impactos sobre a biota aquática serão afetados 

direta ou indiretamente, portanto procura-se um 

conjunto de ações que vise mitigar os impactos 

como um todo.

Tabela 4: Grupos aos quais as ações de mitigação e 
remediação serão aplicadas

Meio Impacto Descrição do impacto

Físico
1.2 Processos erosivos e instabilização 

nas áreas alagadas

3 Poluição do ar

Biótico

5 Flora

6, 8, 9 Fauna 

7, 10, 11, 12, 16 Qualidade da água

13, 14, 15 Biota aquática

Antrópico
17, 18, 20 Interface empreendimento/

sociedade

20 Características cênicas

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

118

artigos técnicos

Revista DAE  | núm. 209  | vol. 66  |  janeiro a março de 2018



3.4.1 Meio físico

√ Processos erosivos e instabilidade das áreas alagadas

Para diminuir os processos erosivos é importante 

a manutenção das matas ciliares com vegetações 

nativas. Atualmente há resistência dos proprietá-

rios das áreas de servidão em reflorestar as áreas 

de APP. Para solucionar esse problema, propõe-se 

um programa de distribuição de mudas nativas 

para os agricultores em um dia de campo com téc-

nicos que darão o treinamento e as informações 

necessários para o plantio e cuidados das mudas 

até que ocorra uma sucessão ecológica nos locais 

indicados.

√ Poluição do ar

A questão da poluição do ar é complicada pela 

sua difusividade. Propõe-se que toda árvore que 

tenha que ser suprimida e possua viabilidade para 

produção de madeira seja vendida para madeirei-

ras locais e o resto da vegetação seja destinado 

para alguma indústria que utilize biomassa para 

aquecimento de caldeiras.

Em relação à poeira e material particulado causa-

do pelas obras, em pontos críticos é sugerido que 

a área seja molhada para diminuir o material sus-

cetível a suspensão.

3.4.2 Meio biótico

√ Flora

As áreas onde a vegetação é suprimida não for-

mam grandes extensões. Contudo, esse impacto 

é irreversível, ou seja, aquela região não terá mais 

a mesma vegetação. Para isso é necessário reflo-

restar outras áreas, então serão feitas duas ações:

√ Reflorestamento de áreas de preservação perma-

nente da região

Doação de mudas de árvores nativas para agricul-

tores que possuem APPs não preservadas na re-

gião, com treinamento em relação à legislação e 

como fazer o manejo correto das mudas.

√ Arborização urbana e sensibilização ambiental

Projeto de arborização urbana com as escolas mu-

nicipais e estaduais com doação de mudas e pa-

lestras de sensibilização.

√ Fauna

Espera-se que o processo de reflorestamento das 

áreas adjacentes fortaleça um corredor ecológico 

na região que viabilize a migração das espécies 

que estavam naquele local. 

√ Qualidade da água

Será realizado um monitoramento semestral da 

qualidade da água do trecho de vazão reduzida, 

com os parâmetros listados na Conama 357 de 

2005, a fim de verificar alterações provocadas 

pelo barramento.

Na etapa de instalação, é importante que todos os 

efluentes possuam um tratamento com, no míni-

mo, fossa e filtro.

Em relação aos resíduos sólidos no reservatório, 

estes são recolhidos, pois além da poluição podem 

causar danos nas turbinas (Figura 3).

 
Figura 3: Coleta de resíduos sólidos no âmbito do 

reservatório

√ Biota aquática

Para a biótica aquática, a principal obra é o canal 

que permite aos peixes subirem o rio no período 

da piracema (Figura 4).
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Figura 4: Sistema de retorno para os peixes  

no período da piracema.

Para garantir que esse processo ocorra correta-

mente, é preciso fazer o monitoramento constan-

te da ictiofauna e anfibiofauna.

3.4.3 No meio antrópico

√ Interface empreendimento/população

Para minimizar os conflitos sociais, é importante 

que todo o processo seja muito bem esclarecido 

nas audiências públicas, para que a população em 

geral tenha consciência dos pontos positivos e 

negativos de cada etapa do empreendimento.

Em relação aos problemas relacionados à saúde, é 

importante ter uma equipe formada por, no míni-

mo um técnico de enfermagem para cada 20 fun-

cionários. Além disso é importante cumprir corre-

tamente todas as normas regulamentadoras para 

prevenir acidentes de trabalho.

√ Características cênicas

Em relação a esse tópico, foram feitas obras para 

tornar a área da empresa uma área de lazer, na 

qual a população possa fazer almoços aos finais 

de semana e acampamentos.

4 CONCLUSÕES
Neste trabalho, observou-se que a construção de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas não é responsá-

vel por gerar graves impactos ambientais. Contu-

do, os principais impactos desse empreendimento 

se encontram na etapa de implementação, pois 

envolve grandes obras e remoção de grandes 

quantidades de vegetação e solo.

Os impactos observados não chegaram a grandes 

magnitudes e se demonstram menores do que ou-

tros empreendimentos, como o relatado por Bar-

bosa e Dupas (2006), fato que torna o empreendi-

mento viável ambientalmente, desde que siga as 

medidas de mitigação e remediação propostas.

Embora existam impactos que não se pode evi-

tar, recomenda-se ressaltar os investimentos 

em outros setores da sociedade como forma de 

compensá-los.

O desenvolvimento da metodologia por matrizes 

foi considerado satisfatório, visto que ficaram ex-

postos de forma clara os impactos e suas respec-

tivas magnitudes, facilitando a compreensão por 

parte da comunidade em geral.
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Carlos Alberto Mariottoni*/ Claudete Bezerra dos Santos Canada

Aplicação do método Delphi na prática de 
serviços ambientais em mananciais
Application of the Delphi method in the practice of  
environmental services in watersheds

Resumo
Os projetos de serviços ambientais de proteção aos recursos hídricos são crescentes e atrelados aos pro-

gramas de pagamento por serviços ambientais. Os serviços ambientais praticados nas bacias hidro-

gráficas são cada vez mais pesquisados, sendo que a regulação da vazão e a melhoria da qualidade da 

água são parâmetros essenciais. A escassez hídrica e o aumento acelerado da população tornam os ma-

nanciais cada vez mais estratégicos, sendo ponto chave para governança e ações de tomada de de-

cisão. O presente artigo tem por objetivo apresentar a aplicabilidade do método Delphi para ajudar o 

Governo do Estado de São Paulo, Brasil, no programa de pagamento por serviços ambientais para a pro-

teção das nascentes. A metodologia utilizada, o método Delphi, consistiu em revisão da literatura e estu-

do de caso do projeto Mina d’água, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Governo de São Paulo 

em parceria com os municípios e produtores rurais. Os resultados da aplicabilidade do método Delphi re-

presentam uma ferramenta útil de comunicação entre os grupos de especialistas e do público, tornan-

do possível a formação de um julgamento melhor e consistente para o processo de tomada de decisão. 

Palavras-chave: Serviços ambientais. Método Delphi. Bacias hidrográficas.

Abstract

Environmental services projects to protect water resources are increasing and linked to payment pro-

grams for environmental services. The environmental services practiced in the river basins are increasing-

ly researched, and the regulation of the flow and the improvement of water quality are essential parameters. 

Water scarcity and rapid population growth make water resources increasingly strategic as a key to gover-

nance and decision-making. The purpose of this article is to present the applicability of the Delphi method 

to help the Government of the State of São Paulo, Brazil, in the payment for environmental services program 

for the protection of springs. The applied methodology, the Delphi method, consisted on a review of the lit-

erature and a case study of the Mina d'água project of the State Department of Environment of the Govern-

ment of São Paulo in partnership with municipalities and rural producers. The results of the applicability of 

the Delphi method represents a useful tool for communication among the groups of experts and the soci-

ety, making possible the formation of a better judgment and consistent for the  decision-making process. 

Keywords: Environmental services. Delphi Metods. Watersheds.
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1 INTRODUÇÃO
Métodos multicritérios têm sido muito utilizados 

na solução de problemas de tomada de decisão, 

uma vez que procuram esclarecer ao decisor as 

possibilidades de escolhas, apoiando assim o 

processo decisório embasado nas informações 

existentes. A tomada de decisão por um gestor, 

independentemente de sua área de atuação, leva 

em consideração alguns critérios, definidos pre-

viamente, objetivando a melhor decisão a ser to-

mada. Segundo Oliveira (2003), decidir é escolher 

entre alternativas, tomar decisão é o mesmo que 

emitir uma opinião, sentenciar, resolver, optar. 

Os métodos multicritérios sugerem uma interação 

com os decisores envolvidos com a questão para 

a definição dos critérios e parâmetros de seleção, 

conduzindo a resultados mais consistentes (ENS-

SLIN, L; MONTIBELLER NETO, G. e NORONHA, S.M., 

2001). A Análise Multicritério tem sido empregada 

para geração de indicadores de sustentabilidade de 

atividades agropecuárias (TÔSTO et al. 2013), gera-

ção de indicadores de sustentabilidade de cana de 

açúcar (TÔSTO e PEREIRA, 2011), valoração de ativos 

ambientais (OSPINA, 2012) e como ferramenta para 

gestão da biodiversidade (RIASCOS, 2010), identi-

ficação de elementos chave de sistema territorial, 

como uma perspectiva de sistemas complexos para 

geração de uma proposta de ordenamento territo-

rial em distritos agrícolas (VAN DEN BOSCH, 2008), 

como suporte metodológico para gestão de confli-

tos do uso de recursos hídricos (FIGUEROA, 2007) e 

para gestão florestal (VARGAS, 2003). 

Na aplicação desses métodos, a delimitação do 

problema poderá ter diferentes enfoques, como é 

o caso relacionado com as reais demandas da ges-

tão de recursos hídricos no Brasil. Na questão do 

Brasil, que concentra uma das maiores reservas de 

água doce do mundo, aliada à sua biodiversidade 

e à beleza dos seus rios e lagos, representa um im-

portante patrimônio natural do país; entretanto, 

os problemas relacionados à distribuição espacial 

e temporal da água têm representado enormes 

desafios para milhares de brasileiros. Os manan-

ciais se tornam cada vez mais estratégicos para 

a sobrevivência das cidades devido ao aumento 

acelerado da demanda e do comprometimento 

qualitativo da água destinada ao abastecimento 

das populações urbanas. Em regiões como a Me-

tropolitana de São Paulo (RMSP), a disponibilidade 

atual de água corre sérios riscos, devido à contí-

nua expansão da ocupação urbana desordenada, 

visando os diferentes tipos de usos (industrial, 

agrícola, mineração, entre outros), provoca a po-

luição e contaminação dos mananciais. 

A poluição dos corpos d’água pelas descargas di-

retas de esgoto, cargas não-pontuais e as inun-

dações frequentes associadas à alta impermeabi-

lização do solo também caracterizam a situação 

de conflito quanto ao uso dos recursos hídricos 

e de deficiência do saneamento na região, pre-

judicando a qualidade de vida da sua população, 

principalmente daqueles que moram nos bairros 

mais pobres da cidade e que sofrem de perto os 

efeitos perversos da poluição e das enchentes 

(PORTO, 2003). Segundo Crizón et al (2002), essa 

metodologia é uma ferramenta na identificação 

de estratégia e conservação e conceitua que “a 

identificação de oportunidades de conservação 

e implementação de ferramentas de manejo da 

paisagem e onde existam múltiplos objetivos e 

grande diversidade de visões, podem ser proble-

máticas se não seguir um processo lógico e bem 

estruturado de análise. 

Chegar a um acordo sobre a importância relativa de 

um critério ou indicador pode ser um trabalho difí-

cil e complexo, mas necessário e relevante em uma 

tomada de decisão”. No caso de políticas ambien-

tais, esse tipo de ferramenta proporciona um mar-

co diferente, que contribui com o processo de to-

mada de decisão (MARTINEZ et al. 2004). Segundo 

Gomes et al (2009), a tomada de decisão é um pro-

cesso complexo, pois quase sempre precisa atender 

a múltiplos objetivos, que nem sempre poderão ser 

medidos quantitativamente, mas qualitativamen-
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te. As decisões, entretanto, são tomadas sem a de-

vida apreciação do cenário e suas influências, em 

grande parte devido à complexidade dessa análise, 

baseando a escolha em julgamentos meramente 

intuitivos ou meramente quantitativos.

A análise multicritério não visa solucionar o pro-

blema, elegendo uma única verdade, mas almeja, 

como seu nome indica, apoiar o processo decisó-

rio, fazendo recomendações de ações específicas 

para cada decisor. 

Na gestão de recursos hídricos, o instrumento de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) surge 

no Brasil e visa incentivar, por meio de pagamen-

tos aos proprietários rurais, ações importantes 

para a geração de serviços ambientais (seques-

tro de carbono, conservação da biodiversidade, 

proteção de bacias hidrográficas: preservação da 

quantidade e qualidade de água).

O pagamento por serviços ambientais consiste 

em pagamentos diretos por aqueles que se bene-

ficiam desses serviços (PORRAS, 2012). Esses pa-

gamentos podem ser contratuais e condicionais, 

aos proprietários de terras e aos usuários locais, 

em retorno da adoção de práticas que garantam 

a conservação ou a restauração do ecossistema, 

representando uma forma nova e mais direta para 

promover a conservação (WUNDER, 2005).

Para Pattanayak (2004), os serviços ambientais 

oferecidos por bacias hidrográficas podem ser 

mensurados por alterações positivas nas medidas 

de escoamento de superficial, vazão de cursos de 

água, erosão de solo e produção de sedimentos. 

Pagiola (2005) relata que PSA consiste na venda 

de serviços prestados pelas florestas (individual-

mente ou em conjunto). Nesse contexto, dentro 

de uma bacia hidrográfica o PSA baseia-se em 

ressarcir um provedor pelo serviço ambiental que 

este fornece (princípio do provedor-recebedor). 

Estudos científicos relatam que as florestas geram 

serviços ambientais; é como se fosse um “trabalho 

voluntário” que as mesmas realizam e que favore-

cem o ser humano e o planeta como um todo (Fo-

rest Trend, 2009). O tema das florestas vem sendo 

amplamente discutido e tem um papel indutor de 

gerar serviços ambientais, dentre eles: conservação 

da biodiversidade, sequestro e estoque de carbono, 

ciclagem de nutrientes, manutenção das chuvas, 

estabilidade do clima, manutenção da beleza esté-

tica, preservação cultural. Na relação floresta-água 

pode-se considerar que as florestas protegem os 

solos contra erosão, favorecem a infiltração, redu-

zem o escorrimento superficial e garantem a recar-

ga dos mananciais e aquíferos, assim como ajudam 

a regular a vazão entre as épocas das cheias e da 

seca (GUEDES etal, 2011).

Para conservação da biodiversidade e para regu-

lação climática do planeta, as florestas são funda-

mentais. Na maior parte dos casos, florestas po-

dem adicionar mais valor se incorporadas dentro de 

estratégias mais amplas de manejo de bacias, in-

cluindo outros usos de solo, e outras medidas con-

servacionistas (LANDELL-MILLS; PORRAS, 2002; 

ROUMASSET, 2013). Os impactos das florestas de-

pendem muito de características próprias do local, 

do uso alternativo do solo e do manejo adotado.

De acordo com Tucci e Mendes (2006), a vege-

tação tem um papel fundamental no balanço de 

energia e no fluxo de volumes de água. 

Nesse contexto, no âmbito de um projeto de PSA-

-Água, pode-se transacionar sobre as práticas 

de conservação de remanescentes florestais, de 

restauração ecológica e florestal, de regeneração 

assistida e de conservação do solo para a ameni-

zação de processos erosivos em áreas prioritárias 

para a produção de água (VEIGA, 2010). Tais in-

centivos ambientais, portanto, demonstram dina-

mismo e contundente potencial como instrumen-

tos econômicos de gestão voltados ao manejo 

integrado de microbacias hidrográficas (FARLEY 

et al, 2010). 
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A escassez de certos recursos ambientais e a bus-

ca constante de saídas para controlar e explorar 

de forma sustentável esses bens e serviços na-

turais levou o Governo do Estado de São Paulo a 

criar um instrumento legal para dar subsídios ao 

Projeto Mina d’água, que institui o Pagamento por 

Serviços Ambientais para a proteção de nascen-

tes localizadas em áreas de mananciais de abas-

tecimento público (São Paulo, 2009). Dentro do 

aspecto legal no Brasil, ainda é incipiente e não 

construída de forma declaratória em uma legis-

lação de âmbito nacional que corresponda os an-

seios dos esquemas de PSA. O presente artigo tem 

como objetivo utilizar o método Delphi no auxílio 

de tomada de decisão ao Governo do Estado de 

São Paulo, Brasil, visando garantir o pagamento 

às práticas de serviços ambientais em áreas de 

mananciais de abastecimento público.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho realizou levantamento bibliográfico 

e pesquisa documental, levantamento de dados 

do Projeto Mina d’Água e sua modalidade de pro-

teção de nascentes, avaliou a cooperação ocorri-

da entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo e os municípios abrangidos por meio 

de convênios, bem como o pagamento de servi-

ços ambientais para proteção de nascentes loca-

lizadas em áreas de mananciais. Para utilização 

da análise de multicritério foi utilizado o método 

Delphi (SANTOS etal, 2005; WRIGHT, et al, 2000).  

O Projeto Mina d’Água iniciou a fase piloto do 

projeto firmando um acordo com 21 municípios 

em Unidade de Gerenciamento de Recursos Hí-

dricos (UGRH), com proteção de 150 nascentes. 

Para aplicabilidade da análise de multicritérios foi 

utilizado o Método Delphi, sendo o mesmo apli-

cado em 5 pesquisadores focados nos projetos de 

pagamento por serviços ambientais da Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Esses 

profissionais possuem grande experiência e práti-

ca no Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, 

sendo responsáveis pela implantação e fiscaliza-

ção em projetos no âmbito estadual; portanto, as 

contribuições realizadas por meio das respostas 

aos questionários são plenamente condizentes 

com a realidade e as práticas atuais. Para a elabo-

ração do cenário foi utilizada a técnica Delphi, na 

qual especialistas respondem exaustivamente ro-

dadas de questionários, em busca de consenso de 

suas opiniões sobre eventos futuros (SANTOS, et 

al, 2005).  No caso desta pesquisa Delphi, o con-

senso foi alcançado na segunda rodada de ques-

tionários. A técnica Delphi, conforme Linstone e 

Turoff (1975, p. 3), é um “método de estrutura-

ção de um processo de comunicação grupal, que 

é efetivo para permitir a um grupo de indivíduos, 

como um todo, tratar um problema complexo”.

Para aplicabilidade do método Delphi decidiu-se 

utilizar um processo de consulta em duas fases 

de um grupo interdisciplinar de 5 especialistas da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O fato de 

considerar o consenso deixa de fora opiniões que, 

embora divergentes, reúnam garantia para apli-

cabilidade do PSA. 

A pesquisa foi iniciada em março e finalizada em 

setembro de 2011, tendo sido realizada com base 

nas seguintes etapas: 

1) análise preliminar dos objetivos: definir os ele-

mentos primários de avaliação envolvidos no pro-

blema da pesquisa e elaborar uma lista de possí-

veis especialistas da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente; 2) elaboração das perguntas: com base 

nos resultados, a coordenação elaborou um docu-

mento de base e um questionário com perguntas 

abertas, sobre os seguintes temas: arranjo insti-

tucional na garantia da implementação e gestão 

do projeto; a área abrangida (propriedade rural), 

os serviços ambientais, os recursos financeiros 

e o monitoramento dos resultados atingidos; 3) 

Mapa Cognitivo: respostas dos especialistas que 

responderam por escrito e, em alguns casos, foi 
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feita uma complementação por meio de entrevis-

tas diretas; 4) Objetivos, fins e meios: elaboração 

das respostas e segunda consulta aos especialis-

tas: as respostas foram elaboradas, reordenadas 

por temas e submetidas, novamente, aos mesmos 

especialistas, em um segundo questionário com 

critérios pré-estabelecidos. Com isso, obteve-se 

o consenso ou o dissenso sobre cada uma das 

hipóteses surgidas durante a primeira consulta. 

É importante destacar que os especialistas não 

sabiam quem fazia parte do painel durante toda 

a realização da pesquisa; 5) elaboração dos resul-

tados: a pesquisa foi concluída com a elaboração 

das respostas, a seleção dos critérios aceitáveis 

(aquelas que receberam 5 indicações consensua-

das entre todos especialistas), a análise dos resul-

tados, a definição do critério. 

Para este estudo de caso, os objetivos iniciais es-

tão relacionados ao arranjo institucional na ga-

rantia da implementação e gestão do projeto; à 

área abrangida, aos serviços ambientais, aos re-

cursos financeiros e ao monitoramento dos resul-

tados atingidos. A Figura 1 demonstra as etapas 

usuais de uma pesquisa com o Método Delphi.

 

Figura 1 - Etapas usuais de uma pesquisa com o Método Delphi (Adaptado de Godet (1993) e Landeta, 1999)

2.1 Estudo de caso: Projeto Mina d’Água

O Projeto Mina D’água foi executado sob a res-

ponsabilidade da Coordenadoria de Biodiversi-

dade e Recursos Naturais - CBRN com o apoio 

da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi, 

do Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente e 

de forma integrada com os Projetos Ambientais 

Estratégicos Município VerdeAzul e Mata Ciliar, o 

Projeto Adote Uma Nascente e o Pacto das Águas 

(Resolução SMA Nº 123).

O Projeto Mina D’água contempla exclusivamente 

ações voltadas à proteção de nascentes situadas 
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em mananciais de abastecimento público, in-

cluindo: eliminação de fatores de degradação, tais 

como presença de animais, fogo, focos de erosão, 

entre outros; execução de ações que favoreçam a 

regeneração natural da vegetação, tais como eli-

minação de espécies competidoras, implantação 

de técnicas de nucleação, entre outras; o plantio 

de mudas de espécies nativas de ocorrência re-

gional; monitoramento e vigilância.

As áreas prioritárias são previamente definidas 

pelo município, à montante da captação ou to-

mada d’água, até 150 nascentes por município e 

no máximo 4 nascentes por produtor. A partici-

pação no Projeto estará condicionada à compro-

vação da inexistência de qualquer pendência do 

participante no Cadastro Informativo dos Crédi-

tos Não Quitados de Órgãos e Entidades Esta-

duais - Cadin Estadual.

Os provedores de serviços ambientais para o Pro-

jeto Mina d’água são selecionados pelas Prefei-

turas Municipais dentre os produtores rurais das 

áreas prioritárias, dando-se preferência a agricul-

tores familiares, conforme definido na Lei Federal 

11.326 de 24 de julho de 2006, e assegurando-

-se a observância dos princípios de publicidade, 

isonomia e impessoalidade. Cabe aos municípios 

conveniados solicitar recursos financeiros, sob a 

forma de crédito não reembolsável, do Fundo Es-

tadual de Prevenção e Controle da Poluição - Fe-

cop para a execução de projetos de pagamento 

por serviços ambientais.

A participação como provedor de serviços am-

bientais no Projeto Mina d’água está condicio-

nada à comprovação do uso ou ocupação regu-

lar do imóvel a ser contemplado e à adequação 

do mesmo em relação à legislação ambiental 

ou, se for o caso, a assinatura, junto à Secreta-

ria do Meio Ambiente, de Termo de Compromis-

so de Adequação Ambiental no qual deverão ser 

estabelecidos as obrigações e os prazos para o 

cumprimento do que estabelece a legislação am-

biental (Resolução SMA Nº 123).

Cabe ao município aprovar a lei municipal referen-

te ao pagamento por serviços ambientais e a exis-

tência em seus quadros funcionais de profissionais 

para a realização de atividades de fiscalização.

A adesão aos Projetos de Pagamento por Serviços 

Ambientais é voluntária e deve ser formalizada 

por meio de contrato entre o produtor e a Pre-

feitura Municipal, no qual serão expressamente 

definidos os compromissos assumidos e demais 

condições a serem cumpridas pelo produtor para 

fazer jus à remuneração.

Quanto mais protegida estiver a nascente, e mais 

pessoas ela atender, maior será o valor pago pelo 

serviço ambiental prestado. O pagamento prevê 

a qualidade do serviço prestado, e não os custos 

com a recuperação. O valor do pagamento a ser 

realizado ao produtor obedece a seguinte fórmula:

Valor do pagamento=  

>VRef: valor de referência definido com base no 

custo de oportunidade, varia regionalmente.

> FProt: fator de proteção da nascente relaciona-

do ao esforço do proprietário para a geração do 

serviço ambiental que varia de 1 a 4 e representa 

40% do peso. É considerada a presença de ani-

mais, fogo ou focos de erosão. Adota-se 1 para 

a nascente protegida e vegetação em estado ini-

cial de regeneração; 2 para a nascente protegida 

e vegetação em estado médio de regeneração ou 

plantio de mudas e 4 para nascente protegida e 

vegetação em estágio avançado. 

> FImp: considera a população atendida pela cap-

tação, a vazão de permanência em um ano hidro-

lógico e a localização da nascente.

A Figura 2 demonstra o mapa do Estado de São 

Paulo e os municípios do Projeto Mina D’Água.
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Figura 2 – municípios do Projeto Mina D’Água

3 RESULTADOS
Para entendimento da aplicabilidade do método 

Delphi e como este pode auxiliar na tomada de 

decisão no Projeto Mina d’Água, as etapas foram 

concluídas em duas rodadas com os 5 especia-

listas. A escolha dos 5 especialistas foi realizada 

com conhecimento na prática do pagamento por 

serviços ambientais e do Projeto Mina d’Água. Foi 

traçada a definição do problema “garantia do pa-

gamento às práticas de serviços ambientais” aos 

especialistas de forma clara e abrangente. 

Para análise inicial foram definidos os elementos 

primários para o início da 1ª rodada. Na Figura 3, 

a seguir, podem ser visualizados os Elementos Pri-

mários de Avaliação - EPA’s:

Ter recursos financeiros

Não ter

Arranjo 
Institucional

Garantia da 
implementação e 
gestão do projeto

Não garantir

Ter propriedade 
rural

Não ter

Ter prática de serviços 
ambientais

Não ter

Ter monitoramento

Não ter

Figura 3 - Elementos Primários de Avaliação - EPA’s
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Desenvolvimento da primeira rodada: cada especialista 

do grupo recebeu uma folha para responder, sem ter o 

conhecimento dos participantes e também sem troca 

de ideias um com o outro, a seguinte pergunta: “Dentro 

dos elementos primários, quais são as garantias para 

a realização do pagamento por serviços ambientais?”.

As respostas da primeira rodada foram tabula-

das e analisadas pela coordenação. Com os da-

dos tabulados, foi desenvolvido o mapa cogniti-

vo, visando promover o pagamento por serviços 

ambientais em áreas de mananciais conforme a 

figura 4 a seguir:

Promover pagamento por serviços ambientais

Monitoramento

Garantir qualidade  
do serviço prestado

Efetivação 
do contrato

Proteção dos mananciais

Proteção das nascentes, matas ciliares

Regularização dos fluxos hídricos

Conservação do solo

Prática de serviços ambientais

Regularização da Propriedade

Identificação das nascentes em APP

Propriedade Rural

Potencial de abastecimento

Qualidade e 
quantidade de água

Recuros 
Financeiros

Valoração dos 
serviços ambientais

Desenvolvimento 
da economia local

Educação Ambiental

Legislação

Fundamentar Parcerias

Arranjo Institucional

Implementação e Gestão do Projeto

Figura 4 - mapa cognitivo

Promover pagamento por  
serviços ambientais

Custo

Proteção das nascentes, 
matas ciliares e mananciais

Regularização dos  
fluxos hídricos

Conservação  
do solo

Educação 
Ambiental

Legislação
Fundamentar 

Parcerias

Arranjo Institucional/ 
Serviços Ambientais

Regularização  
da Propriedade

Identificação das 
nascentes em APP

Propriedade 
Rural

Qualidade e 
quantidade de água MonitoramentoBenefício

Recuros 
Financeiros

Qualidade do 
serviço prestado

Efetivação 
do contrato

Potencial de 
abastecimento

Valoração dos 
serviços ambientais

Desenvolvimento 
da economia local

Implementação e 
Gestão do Projeto

Figura 5 - objetivos, fins e meios
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Desenvolvimento da Segunda Rodada: os especia-

listas receberam um papel em que constava o mapa 

cognitivo definido na primeira rodada, bem como os 

objetivos, fins e meios definidos na primeira rodada 

(Figura 5). A pergunta feita a eles foi: “Você concor-

da com os critérios estabelecidos que correspondam 

exatamente à garantia ao pagamento por serviços 

ambientais? Pontue de 0 a 10”. Respondida a per-

gunta e recolhidas às respostas de todos os espe-

cialistas, foi determinado o nível de concordância e 

consenso.

Na avaliação dos resultados, o critério qualidade do 

serviço prestado foi identificado pelos especialistas 

como o primeiro critério para garantia do pagamen-

to às práticas de serviços ambientais em áreas de 

mananciais. A identificação dos critérios foi elabora-

da a partir do mapa cognitivo, objetivo, fins e meios. 

Os especialistas identificaram vários critérios e de 

maneira consensual observaram que a qualidade 

do serviço prestado e seguido da fundamentação de 

parcerias garante o PSA. 

A tabela 1 a seguir demonstra os resultados alcan-

çados após a aplicação do método Delphi.

Tabela 1 - Avaliação dos resultados

Critérios #1 #2 #3 #4 #5 Q1 Q2 Q3 Média % Pesos

Arranjo Institucional 0 10 8 9 10 8,00 9,00 10,00 7,40 5,6%

Serviços Ambientais 8 9 10 10 0 8,00 9,00 10,00 7,40 5,6%

Fundamentar Parcerias 9 10 8 8 9 8,00 9,00 9,00 8,80 6,7%

Legislação 8 7 7 0 8 7,00 7,00 8,00 6,00 4,5%

Implementação e Gestão do Projeto 10 10 9 9 0 9,00 9,00 10,00 7,60 5,8%

Educação Ambiental 9 8 9 8 0 8,00 8,00 9,00 6,80 5,2%

Conservação do solo 10 9 10 9 0 9,00 9,00 10,00 7,60 5,8%

Regularização dos fluxos hídricos 9 9 10 9 0 9,00 9,00 9,00 7,40 5,6%

Proteção das nascentes, matas ciliares e mananciais 10 9 10 9 0 9,00 9,00 10,00 7,60 5,8%

Regularização da Propriedade 0 7 8 7 0 7,00 7,00 7,00 4,40 3,3%

Propriedade Rural 0 9 8 8 0 8,00 8,00 8,00 5,00 3,8%

Qualidade e quantidade de água 0 9 9 9 0 9,00 9,00 9,00 5,40 4,1%

Identificação das nascentes em APP 8 9 9 8 8 8,00 8,00 9,00 8,40 6,4%

Potencial de abastecimento 7 0 8 9 0 7,00 7,00 8,00 4,80 3,6%

Recuros Financeiros 8 0 8 9 9 8,00 8,00 9,00 6,80 5,2%

Efetivação do contrato 0 8 8 8 0 8,00 8,00 8,00 4,80 3,6%

Valoração dos serviços ambientais 8 0 7 0 9 7,00 8,00 8,00 4,80 3,6%

Desenvolvimento da economia local 7 6 0 8 0 6,00 7,00 7,00 4,20 3,2%

Monitoramento 10 9 10 9 0 9,00 9,00 10,00 7,60 5,8%

Qualidade do serviço prestado 10 10 10 8 8 8,00 10,00 10,00 9,20 7,0%

O critério “qualidade do serviço prestado” para 

garantia do pagamento por serviços ambientais 

no Projeto Mina d’Água resulta em indicadores de 

melhoria socioeconômica da região e os impactos 

previstos na redução da erosão do solo, redução 

de turbidez e assoreamento dos corpos d’água, 

regularização das vazões dos corpos d’água, au-

mento da cobertura vegetal, proteção e recupe-

ração da biodiversidade regional, incrementos na 

produtividade agrícola e renda dos proprietários 

rurais auxiliam na gestão das bacias hidrográficas. 

O PSA representa uma grande oportunidade de 

incentivo à manutenção da “floresta em pé”, as-

sim como para a promoção e execução de práti-

cas sustentáveis para os produtores rurais. Con-

siderando que os grandes fragmentos florestais 

e as áreas com maior cobertura florestal tendem 
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a estar localizados em bacias hidrográficas com 

ocupação tipicamente rural, e que a agricultura 

é considerada uma atividade altamente consu-

midora de água, é necessária e relevante a remu-

neração aos produtores rurais para que, além da 

manutenção das florestas, promovam atividades 

de uso do solo que exerçam significativa influên-

cia sobre a capacidade de infiltração de água no 

solo (PAGIOLA et.al, 2013).     

As boas práticas de conservação de remanescen-

tes florestais, de restauração ecológica e flores-

tal, de regeneração assistida e de conservação 

do solo para a amenização de processos erosivos 

em áreas prioritárias para a produção de água re-

querem tais investimentos. Alinhado à qualidade 

dos serviços prestados, o critério “fundamentar 

parceria” requer todos os atores envolvidos no es-

quema de PSA. 

O site institucional da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente informa que o Projeto Mina 

d’água, em 2016, apresentava somente 5 Municí-

pios participantes:

a) Guapiara (bacia do Alto Paranapanema) fir-

mou 12 contratos com provedores de serviços 

ambientais; os contratos contemplam 197,28 ha 

de área e 31 nascentes, no valor de repasse de  

R$ 38.850,00 para 5 anos. Foram destacadas 

como áreas de abrangência do Projeto Mina 

d’Água as microbacias do Rio São José e do Ribei-

rão da Invernada.

b) Ibiúna (bacia do Sorocaba/Médio Tietê) firmou 

8 contratos com provedores de serviços ambien-

tais e repassou R$ 2.610,00 em PSA; área contra-

tada de 376 ha, num total de 25 nascentes; foram 

selecionadas 03 regiões como áreas prioritárias: a 

microbacia do Ribeirão do Murundú, microbacia 

do Ribeirão do Paiol Grande e a sub-bacia do Alto 

Sorocabuçu.

c) Piracaia (bacia do Piracicaba/Capivari/Jundiaí) 

firmou 9 contratos com provedores de serviços 

ambientais, com 18 nascentes, somando 142,75 

ha. Contratos para o repasse de R$ 20.625,00 em 

05 anos, e repassou R$ 8.250,00 em PSA do pri-

meiro ano de proteção e recuperação das nascen-

tes pelos provedores;

d) São Luís do Paraitinga (bacia do Paraíba do Sul) 

firmou 5 contratos com provedores de serviços 

ambientais no valor de R$ 10.500,00 somando 

uma área de 200,8 ha e 12 nascentes, nas micro-

bacias do Paraitinga e do Córrego da Queimada.

e) Votuporanga (bacia do Turvo/Grande) firmou 

17 contratos com provedores de serviços ambien-

tais e repassou R$ 37.800,00 em PSA, com uma 

área de 922,55 ha e 32 nascentes, na microbacia 

do Córrego Marinheirinho. 

4 CONCLUSÕES
A aplicabilidade do método Delphi constitui um 

fator relevante para a obtenção de dados mais 

consistentes e representa uma ferramenta útil 

de comunicação entre o grupo de especialistas 

ambientais, possibilitando a formação de um jul-

gamento do grupo. A coleta de informações foi 

direcionada aos especialistas em duas rodadas; 

para análise das respostas foi observada a média 

dos critérios apontados na avaliação realizada 

pelos especialistas. Os resultados do método Del-

phi servem de base para a tomada de decisão e o 

auxílio no planejamento ambiental dos órgãos do 

Governo e empresas. No caso do Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA), os critérios identifica-

dos pelos especialistas auxiliam as linhas de ações 

para garantia do pagamento e serviços ambien-

tais no Projeto Mina d’Água na proteção de nas-

centes ligadas ao abastecimento público. Existe 

uma grande necessidade de proteção das bacias 

hidrográficas que abrigam as fontes de captação 

de água para abastecimento. A degradação am-

biental das bacias hidrográficas é decorrência da 

falta de comprometimento ambiental e da inade-
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quação das políticas públicas, da gestão e discus-

são com os atores envolvidos. O papel das bacias 

hidrográficas tem sido um fator predominante 

nas tomadas de decisões para formulação de po-

líticas públicas, auxiliando no planejamento e na 

gestão territorial. 
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Hélinah Cardoso Moreira*/Gustavo Rafael Collere Possetti/Reinaldo Castro Souza/Roberta Hessmann Knopki/ 
Rodrigo Augusto Franco de Oliveira Zawadzki

Diretrizes de capacitação para o uso de 
biogás de esgoto no Brasil
Training guidelines for the use of biogas from  
sewage in Brazil

Resumo
Esta nota técnica reporta a estruturação de um processo de capacitação sobre aproveitamento energéti-

co de biogás de estações de tratamento de esgoto, especialmente adaptado às condições brasileiras. Esse 

processo foi realizado no âmbito do PROBIOGÁS, um projeto de cooperação internacional entre os governos 

do Brasil e da Alemanha. Para tanto, inicialmente definiu-se a estratégia de capacitação e quantificou-se 

a demanda sobre capacitação na área. Identificou-se que o setor possui uma necessidade de treinamento 

de, pelo menos, 691 profissionais distribuídos pelo país. Depois disso, realizou-se a capacitação de multipli-

cadores de conhecimento. Eles foram criteriosamente selecionados e desenvolveram uma grade curricular 

inédita e capaz de orientar o processo de capacitação no tema no Brasil. Os multiplicadores ainda concebe-

ram projetos de transferência do conhecimento, sendo que os resultados obtidos com a implementação do 

projeto no Estado do Paraná são aqui apresentados. Esse projeto, conduzido por meio de uma parceria entre 

uma escola de ensino profissionalizante e um prestador de serviços de saneamento, capacitou 100 profis-

sionais. O processo de capacitação em questão disponibilizou importantes diretrizes para a disseminação 

estruturada dos conhecimentos acerca do uso do biogás oriundo do tratamento do esgoto em nível nacional. 

Palavras-chave: Biogás. Estação de tratamento de esgoto. Capacitação. Grade curricular.

Abstract
This technical note reports the structuring of a training process on the biogas energy utilization of sewage treat-

ment plants, specially adapted to Brazilian conditions. This process was carried out within PROBIOGÁS, an in-

ternational cooperation project between Brazil and Germany governments. For that, the training strategy was 

initially defined and the demand for training in the area was quantified. It was identified that the sector has 

a need for training of at least 691 professionals distributed throughout the country. Afterward, the training 

of knowledge multipliers was carried out. They were carefully selected and developed an unprecedented cur-
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o Brasil conta com um índice de co-

bertura de coleta e tratamento de esgoto sani-

tário de aproximadamente 42% (Ministério das 

Cidades, 2016). De acordo com as metas do Pla-

no Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 

2013), esse índice deverá ser superior a 90% até 

o ano de 2033, o que indica que tais serviços de-

vem aumentar significativamente nos próximos 

anos. Para que essa meta seja atingida, novas 

estações de tratamento de esgoto (ETEs) deve-

rão ser construídas, e as existentes deverão ser 

ampliadas ou modernizadas.

O estado da arte sobre tratamento de esgotos 

no Brasil reflete a consolidação da tecnologia 

anaeróbia (VAN HAANDEL et al., 2006; CHER-

NICHARO et al., 2015), totalizando cerca de 908 

reatores anaeróbios que atendem a cerca de 23 

milhões de habitantes e que produzem rotinei-

ramente o biogás (CHERNICHARO et al., 2017). O 

biogás também pode ser gerado em ETEs a partir 

da digestão anaeróbia do lodo. Dessa forma, é co-

mum encontrar digestores de lodo que produzem 

biogás em ETEs dotadas de sistemas aeróbios de 

tratamento de esgoto, sobretudo em plantas de 

grande porte. Destaca-se que a utilização dos 

sistemas de lodos ativados é preponderante em 

ETEs brasileiras com capacidade instalada supe-

rior a 100 mil habitantes, representando 44% de 

todas as alternativas adotadas (CHERNICHARO et 

al., 2017). Logo, há um potencial significativo de 

produção de biogás em ETEs brasileiras. 

O biogás é uma fonte de energia renovável que, 

mediante recuperação, pode proporcionar um 

aumento da eficiência operacional das ETEs 

(SILVEIRA et al., 2015). Além disso, o aproveita-

mento do biogás contribui para a redução das 

emissões de gases indutores do efeito estufa 

(IPCC, 2006; ICLEI, 2010), bem como para a mi-

tigação das emissões de maus odores nas en-

voltórias das ETEs (NOYOLA et al., 2006; CHER-

NICHARO et al., 2010). 

O uso energético do biogás está bem fundamen-

tado na literatura (BALAT, 2009; PÖSCHL et al., 

2010; YANWEN SHEN et al., 2015). Há trabalhos 

que demonstram que o biogás pode auxiliar na 

redução dos custos operacionais de ETEs associa-

dos com energia elétrica (Mc CARTY et al., 2011; 

LOBATO, 2011; LIMA, 2014; VALENTE, 2015; RO-

SENFELDT et al., 2015; CABRAL, 2016) e com 

a gestão de lodos e escumas (BOUGRIER et al., 

2006; LOBATO, 2011; ROSA et al., 2016). Camar-

go (2009), inclusive, discute a utilização do biogás 

como combustível veicular. No entanto, o uso do 

biogás proveniente do tratamento de esgoto sa-

nitário ainda é incipiente no Brasil, apesar das dis-

cussões sobre o assunto terem sido iniciadas na 

década de 70 (NETTO, 1977).

A concepção e a operação mais eficiente de ETEs 

a partir do aproveitamento do potencial energéti-

co do biogás devem ser consideradas nas fases de 

projeto, de construção e de operação desses sis-

temas. Contudo, para a integração desse processo 

nos sistemas de tratamento de esgoto, é funda-

mental a qualificação dos profissionais do setor. 

riculum that could guide the training process in biogas area in Brazil. The multipliers also conceived knowl-

edge transfer projects, and the results obtained with the implementation of the project in the Paraná State 

are showed. This project, conducted by mean of a partnership between a vocational school and a sanitation 

service provider, trained 100 professionals. The training process detailed here provided important guide-

lines for the structured dissemination of knowledge about the use of biogas from sewage treatment in Brazil.  

Keywords: Biogas. Wastewater treatment plant. Training. Curricular grade.
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De modo geral, o setor de saneamento brasileiro 

apresenta uma grande demanda por capacitação, 

tendo como desafios a melhoria da capacidade 

de planejar suas ações e de estruturar o municí-

pio em nível técnico administrativo (PORTAL SA-

NEAMENTO BÁSICO, 2013). Em especial no setor 

de tratamento de esgoto sanitário, busca-se a 

melhoria contínua dos processos para atendi-

mento dos novos marcos legais ambientais, bem 

como a sustentabilidade dos modelos de negó-

cios. Nesse sentido, as iniciativas de capacitação 

podem gerar benefícios significativos. Zawadzki 

et al. (2016) reportaram um estudo de caso em 

que treinamentos voltados para o aprimoramen-

to de rotinas operacionais proporcionaram uma 

economia de aproximadamente 200.000 reais 

por ano em uma ETE operando com sistema de 

aeração prolongada.

O primeiro curso do Brasil destinado à formação 

e aperfeiçoamento de Tratadores e Auxiliares de 

Tratamento de Esgotos foi organizado em 1945  

(REPARTIÇÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE SÃO PAU-

LO, 1991). O setor já foi contemplado com inicia-

tivas pontuais de capacitação no âmbito do Plano 

Nacional de Saneamento - Planasa (PIRES, 1993) 

e, em seguida, da Rede Nacional de Capacitação 

e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambien-

tal - ReCESA (ReCESA, 2008), ambos programas 

de governo. No entanto, faz-se necessário ainda 

o desenvolvimento de um plano nacional estraté-

gico de capacitação voltado para o tratamento de 

esgotos, em especial vinculado ao biogás. 

Entre os anos de 2013 e 2017, a Secretaria Nacio-

nal de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministé-

rio das Cidades coordenou, com o apoio da Deuts-

che Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH, um projeto de fomento ao aproveita-

mento energético de biogás no Brasil, o PROBIO-

GÁS (MCIDADES, 2016). O PROBIOGÁS teve como 

foco principal o aproveitamento do biogás gerado 

no tratamento anaeróbio dos esgotos sanitários, 

dos resíduos sólidos urbanos, agropecuários e dos 

efluentes agroindustriais.

De forma mais detalhada, o projeto atuou junto 

a órgãos governamentais em prol da melhoria 

das condições regulatórias relacionadas à pro-

dução de energia a partir do biogás, aproximou 

as instituições de ensino e pesquisa e fomentou 

a indústria nacional de biogás. Uma das grandes 

ações do projeto foi a capacitação de profissio-

nais brasileiros em diversos níveis, contemplan-

do atores que integram toda a cadeia de biogás, 

tendo atingido cerca de 2 mil pessoas (PROBIO-

GÁS, 2017). 

Ao longo do projeto, diagnosticou-se que existe 

uma demanda nacional por capacitação de pro-

fissionais na área de aproveitamento energético 

de biogás proveniente de ETEs. No catálogo na-

cional de cursos técnicos ofertados pelo Ministé-

rio da Educação, existe apenas um curso técnico 

para saneamento e um para técnico em sistemas 

de energia renovável, não havendo uma formação 

específica para o tema “biogás de ETEs”. Outro 

aspecto relevante é que a capacitação do setor 

de saneamento no Brasil é pouco estruturada, de 

forma que não há um padrão sobre as competên-

cias e habilidades necessárias para a função de 

operação de ETEs.

Nesse contexto, o objetivo geral desta nota téc-

nica é reportar os resultados provenientes da es-

truturação de um processo de capacitação sobre 

aproveitamento energético de biogás de ETEs, 

adaptado às condições brasileiras e com po-

tencial de replicação, o qual foi desenvolvido no 

âmbito do PROBIOGÁS. O documento tem como 

objetivos específicos: apresentar a demanda na-

cional sobre capacitação na área supracitada, 

propor uma grade curricular que oriente o pro-

cesso de capacitação no tema em questão no 

Brasil e analisar os resultados de um projeto de 

transferência de conhecimento realizado no es-

tado do Paraná.
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2 METODOLOGIA
O desenvolvimento do processo de capacitação 

sobre aproveitamento energético de biogás de 

ETEs seguiu três etapas:

a) Definição da estratégia e da demanda nacional 

de capacitação;

b) Capacitação dos multiplicadores e elaboração 

da grade curricular e dos projetos de transferência 

do conhecimento;

c) Implementação do projeto de transferência de 

conhecimento no estado do Paraná.

2.1 Definição da estratégia e da demanda 
nacional de capacitação 

Para a elaboração da estratégia de capacitação, 

selecionaram-se 14 profissionais especializados 

em educação profissional no setor de sanea-

mento. Esses profissionais fizeram uma viagem à 

Alemanha com duração de 1 semana, para visitar 

centros de educação e para discutirem o tema, de 

forma a adaptar os conceitos alemães às especi-

ficidades brasileiras. As instituições participantes 

dessa delegação são apresentadas na Tabela I.

Tabela I: Instituições participantes da definição da estratégia de capacitação 

Setor Instituição

Academia

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - FESPSP

Instituto Federal de Brasília - IFB

Núcleo Regional do Sudeste - NUCASE*/ Universidade Federal de Minas Gerais -– UFMG

Núcleo Regional do Nordeste - NURENE*/ Universidade Federal da Bahia - UFBA

Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis - CTGÁS-ER

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS

SENAI-DN (Departamento Nacional)

SENAI-RS (Rio Grande do Sul)

Universidade de Caxias do Sul - UCS

Universidade Federal de Goiás - UFG

Alemanha

Centro de Gerenciamento de Resíduos Pohlsche Heide

Centro Nacional Alemão de Pesquisa e Formação na Gestão de Recursos e Resíduos Sólidos – CreED

ETE Kassel

ETE Witzenhausen

GIZ Alemanha

Parque Industrial Frankfurt-Höchst

TU Nordhausen

Governo
Ministério das Cidades

GIZ

Saneamento
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE

* O NUCASE e NURENE são núcleos regionais da ReCESA.

Na oportunidade, dentre outras instituições, visi-

tou-se uma instituição de educação (TU Nordhau-

sen), duas ETEs com aprendizes no sistema dual  1 

(ETE Kassel e ETE Witzenhausen) e um centro de 

pesquisa (CReED).  Essas visitas disponibilizaram 

elementos para a discussão e, ao final do proces-

so, o grupo definiu a estratégia de capacitação 

para os diferentes atores do setor de saneamento 

brasileiro, conforme apresentado na Figura I.

1 O sistema dual de formação profissional é o tipo de formação mais prático na Alemanha, no qual há uma combinação entre a formação 
prática, dentro de uma empresa, e a formação teórica, em uma escola profissional. Mais informações: https://www.deutschland.de/pt/topic/
conhecimento/educacao-aprendizagem/sistema-dual-de-formacao-profissional.
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Como o tema de aproveitamento energético de 

biogás é relativamente novo no Brasil, entendeu-

-se que todos os níveis de profissionais do setor 

de saneamento necessitam de alguma forma de 

capacitação. Os profissionais foram divididos em 

3 (três) grupos: (1) Políticos, Gestores e Tomado-

res de decisão que, no entendimento da delega-

ção, necessitavam, principalmente, de eventos 

de sensibilização (workshops e seminários), bem 

como de cursos mais específicos de curta duração 

(formação continuada); (2) Profissionais com nível 

superior, principalmente engenheiros e projetis-

tas, que podem se especializar por meio de cursos 

de formação continuada e da participação no pro-

cesso de formação de multiplicadores, que além 

da capacitação dos profissionais, visa elaborar 

uma grade curricular sobre o tema para servir de 

base às instituições de ensino; e (3) Profissionais 

tecnólogos e com nível técnico ou inferior, princi-

palmente operadores de ETEs com experiência na 

área, que necessitam de uma maior capacitação, 

a partir da participação em cursos de formação 

continuada e dos cursos gerados a partir da for-

mação de multiplicadores e da grade curricular.

Grupo Alvo

Políticos, Gestores, 
Tomadores de 

Decisão

PROBIOGÁS
Seminários 
Workshops

Formação 
Continuada 

Cursos com CH 
entre 16-40h

Formação de 
Multiplicadores 
(aprox. 2 meses)

Elaboração 
de uma grade 

curricular

Profissionais com 
nível superior
Engenheiros

Projetistas

ABES, ASSEMAE, 
Universidades, 
ReCESA, DWA

Profissionais com 
nível técnico
Tecnólogos

Operadores de 
ETEs

SENAI, IFs, 
CTGÁS-ER. FSPSP, 

Companhias de 
saneamento, 
CReED, DWA

Formato da 
Capacitação Parceiros

Figura I. Estratégia de capacitação para o setor de tratamento de esgotos 

Após o delineamento da estratégia de capacita-

ção, realizou-se uma pesquisa por demanda de 

capacitação na área de operação de ETEs com 

aproveitamento energético de biogás. Essa pes-

quisa foi disseminada pelo Ministério das Cidades 

para as prestadoras de serviços de esgotamento 

sanitário que atendem a uma população equiva-

lente acima de 50.000 habitantes, em 55 muni-

cípios, totalizando 31 prestadores de serviços. Os 

entrevistados foram indagados sobre a quantida-

de de profissionais interessados em participar do 

processo de capacitação. Portanto, os resultados 

dessa pesquisa totalizaram a demanda atual por 

capacitação na área.

2.2 Capacitação dos multiplicadores e 
elaboração da grade curricular e dos projetos 
de transferência do conhecimento

A formação de multiplicadores foi estruturada 

com o objetivo de capacitar profissionais da aca-

demia e especialistas em tratamento de esgoto, 

além de desenvolver uma grade curricular sobre a 

operação de plantas de biogás de ETEs brasileiras. 

Para que essa grade curricular atendesse à real 

demanda do setor de saneamento, prestadores de 

serviços de saneamento também foram convida-

dos a participar da capacitação. Ambas as ações 

visaram garantir a disseminação do conhecimen-
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to do tema no país, tendo em vista que projetos 

de referência surgirão no médio e longo prazos, e 

necessitarão de mão de obra qualificada para se-

rem bem-sucedidos.

O processo de capacitação dos multiplicadores foi 

definido por um segundo grupo de profissionais 

alemães e brasileiros, de forma a conciliar a expe-

riência alemã nesse tipo de atividade e o conheci-

mento dos profissionais brasileiros sobre o setor 

de saneamento e os perfis dos atores envolvidos. 

Pelo lado alemão, a condução desse processo foi 

realizada por profissionais da DWA2, experientes 

no processo de capacitação de multiplicadores 

e elaboração de grades curriculares no setor de 

saneamento. Já o lado brasileiro pode contribuir 

mais profundamente no conteúdo técnico neces-

sário a esses atores e na validação das propostas 

metodológicas, contando com apoio de profissio-

nais que constituíram o ReCESA.

A formação foi, então, estruturada em 4 etapas: 

(1) workshop introdutório; (2) treinamento teórico 

e prático; (3) workshop de follow-up; e (4) treina-

mento piloto. 

O workshop introdutório foi realizado na ETE de Ri-

beirão Preto, localizada no município de Ribeirão 

Preto - SP, que aproveita energeticamente o biogás 

gerado a partir da digestão anaeróbia do lodo. Essa 

etapa teve como objetivo principal o nivelamento 

de informações sobre as questões operacionais de 

uma estação de tratamento de esgoto. 

O treinamento teórico e prático, com duração de 3 

semanas, foi realizado na Alemanha, nos municí-

pios de Hamburg e Hennef, e contou com aulas em 

ETEs, laboratórios e centros da DWA em Hamburg 

e Hennef. Esse treinamento teve como objetivo a 

absorção de novos conhecimentos pelos partici-

pantes sobre o tratamento de esgoto e aproveita-

mento energético de biogás na teoria e na prática 

e sobre aspectos didáticos e pedagógicos, bem 

como a elaboração de uma grade curricular sobre 

o tema para servir de base a instituições de ensino 

brasileiras para criação de cursos. A elaboração da 

grade curricular contou com a experiência alemã 

e foi definida em outras 3 etapas: (1) definição do 

perfil dos participantes dos futuros cursos criados 

a partir da grade; (2) definição das habilidades e 

competências que esses profissionais necessitam 

após a finalização dos cursos e (3) definição dos 

macroconteúdos necessários nos cursos para de-

senvolver as habilidades e competências defini-

das na etapa anterior.

O workshop de follow-up foi realizado em Brasí-

lia-DF, com o objetivo de detalhar o conteúdo de 

uma grade curricular inédita, que foi discutida na 

Alemanha, e preparar os participantes para o trei-

namento piloto, por meio da elaboração dos pla-

nos de aula. 

Por fim, o treinamento piloto foi realizado no Rio 

de Janeiro-RJ, com duração de 5 dias, com o ob-

jetivo de colocar em práticas as metodologias 

aprendidas e trocar experiências com profissio-

nais do setor. A Tabela II apresenta a carga horária 

e o local de cada uma dessas etapas.

Tabela II: Carga horária e local de cada etapa da 
formação de multiplicadores

Etapa Carga Horária Local

Workshop introdutório 1 dia (8 horas) Ribeirão Preto/SP

Treinamento teórico e prático
15 dias (120 

horas)
Hamburg 
e Hennef/
Alemanha

Workshop de follow-up 2 dias (16 horas) Brasília/DF

Treinamento piloto 5 dias (40 horas) Rio de Janeiro/RJ

2 A DWA (Associação Alemã para Águas, Efluentes e Resíduos) é uma associação técnica com definições nas áreas de esgoto e gerenciamento 
das águas, para cerca de 300 treinamentos e 35.000 participantes por ano e para informar os 14.000 profissionais do setor de águas alemão. No 
escritório nacional e nas sete regionais trabalham ao todo 140 profissionais. A DWA atua intensivamente em parceria com associações nacio-
nais e internacionais. A associação desenvolve projetos internacionais da GIZ e de outras instituições com transferência dos conceitos alemães 
para o exterior, principalmente nas áreas de normatização, formação profissional, certificação e organização do setor por meio das associações 
civis. Em Hennef, encontram-se a maior biblioteca sobre gerenciamento de águas e algumas salas de treinamento e de conferência.
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Para participar dessa capacitação, elaborou-se um 

edital de seleção de profissionais. Esse edital soli-

citava o envio de um currículo acadêmico e profis-

sional, uma carta de motivação e uma proposta de 

projeto de transferência de conhecimento. Além 

disso, todos os candidatos deveriam enviar um ter-

mo de compromisso assinado pelo candidato e por 

um representante da instituição, de forma a garantir 

minimamente um compromisso institucional. Dis-

ponibilizaram-se 10 vagas para o setor acadêmico, 5 

vagas para prestadores de serviços de esgotamento 

sanitário e 1 vaga para o Ministério das Cidades. O 

processo de candidatura ficou aberto no período de 

29/04/2014 a 30/05/2014.

Receberam-se 37 candidaturas, sendo 19 candida-

turas de profissionais de instituições de ensino, 17 

de prestadores de serviços (10 estaduais, 6 munici-

pais e 1 privada) e 1 do Ministério das Cidades.

Um corpo técnico de 5 profissionais do PROBIOGÁS 

avaliou as candidaturas de acordo com o conhecimen-

to prévio dos candidatos com relação ao tema (esgota-

mento sanitário e aproveitamento energético de bio-

gás), a experiência com capacitação, a motivação para 

participar do processo e o alcance e profundidade do 

projeto de transferência de conhecimento. A Tabela III 

apresenta as instituições selecionadas para participar 

do processo de capacitação de multiplicadores.

Tabela III: Instituições participantes do processo de 
capacitação de multiplicadores

Setor Instituição Número de participantes

Academia

CTGÁS-ER 1

FESPSP 1

IFB 3

SENAI-ES 1

SENAI-PR 1

SENAI-RS 1

SENAI-SC 1

SENAI-SP 1

Saneamento

Ambient 1

EMBASA 2

SANASA 1

SeMAE SJRP 1

Governo Ministério das Cidades 1

As instituições selecionadas apresentaram uma 

proposta prévia de um projeto de transferência do 

conhecimento, basicamente relacionadas a treina-

mentos de curta duração ou a inclusão de matérias 

e cursos em sua instituição de ensino. Na Tabela IV, 

listam-se os projetos de transferência propostos por 

cada instituição.

Tabela IV: Projetos de transferência de conhecimento 
propostos pelas instituições selecionadas

Setor Instituição Projeto de transferência

Treinamento 
de curta 
duração 
(<=40h)

Ambient Treinamento com visita técnica na ETE

EMBASA

Multiplicação internaMCID

SANASA

SeMAE SJRP Multiplicação interna e curso para 
operadores de ETEs

SENAI-PR Capacitação de operadores da 
SANEPAR

SENAI-RS Multiplicação interna, sensibilização e 
capacitação de operadores de ETEs

Inclusão de 
matérias e 
cursos na 

instituição

SENAI-SP Inclusão de disciplinas em cursos 
existentes

FESPSP Multiplicação interna, inclusão de 
disciplinas em cursos existentes e 
criação de novos cursosIFB

CTGÁS-ER Multiplicação interna e criação de curso

SENAI-ES

Multiplicação interna, inclusão de 
disciplinas em cursos existentes, 
criação de novos cursos e consultoria a 
empresas

SENAI-SC Inclusão de disciplinas em cursos 
existentes e criação de novos cursos

2.3 Implementação do projeto de transferência 
de conhecimento no estado do Paraná

O SENAI-PR, instituição com experiência em capa-

citação profissional na área de saneamento, desen-

volveu um projeto de transferência de conhecimen-

to em parceria com a Companhia de Saneamento do 

Paraná - Sanepar. A Sanepar foi escolhida por apre-

sentar um alto potencial para a multiplicação dos 

conhecimentos de biogás a serem adquiridos pelos 

profissionais capacitados, já que a empresa con-

ta com mais de 200 ETEs com produção de biogás, 

sendo referência nacional no setor de saneamento.

O projeto capacitou 100 profissionais da Sanepar 

distribuídos em cinco turmas, as quais foram trei-

nadas nos anos de 2015 e 2016.
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A estrutura metodológica dessa capacitação limi-

tou o número de participantes por turma em 25 

pessoas, visando garantir a troca de experiências 

e a qualidade das dinâmicas propostas. Já a carga 

horária e os conteúdos a serem apresentados fo-

ram elaborados com base nas principais tecnolo-

gias de tratamento de esgotos utilizadas no Brasil, 

bem como nos possíveis arranjos para aproveita-

mento energético de biogás nestas ETEs.

As aulas foram montadas utilizando apresentação 

de slides, vídeos e atividades práticas com cartões 

magnéticos (desenvolvidos pela DWA). Essa última 

ferramenta consiste em cartões magnéticos que 

são utilizados para a confecção de fluxogramas de 

ETEs com aproveitamento de biogás, permitindo 

que os alunos identifiquem: a) as sequências lógi-

cas do processo; b) as possíveis alternativas de ar-

ranjos para aproveitamento energético; c) os possí-

veis locais na ETE com a possibilidade de melhorias 

para receber a tecnologia de aproveitamento de 

biogás; d) os equipamentos necessários para tal.

Para a avaliação do curso, entregou-se aos partici-

pantes, no início do primeiro dia do treinamento, um 

questionário para avaliar o grau de concordância dos 

participantes quanto ao estado da arte e a importân-

cia do aproveitamento energético de biogás em ETEs. 

O mesmo questionário foi aplicado novamente ao fi-

nal do último dia do treinamento, visando avaliar pos-

síveis mudanças de percepção sobre o assunto.

Além da avaliação pré e pós-curso, realizou-se uma 

avaliação que incorporava os temas: conteúdo, méto-

dos, instrutor, organização do evento e infraestrutura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 3.1 Demanda por capacitação no Brasil

A Figura II sumariza os resultados da pesquisa de 

demanda, informando o número de profissionais 

que precisariam ser capacitados em cada esta-

do. As manifestações de interesse por capacita-

ção foram registradas em quatro regiões do país. 

Identificou-se que há uma demanda por capaci-

tação de, pelo menos, 691 profissionais, majorita-

riamente localizada no Distrito Federal e nos esta-

dos da Bahia, de São Paulo e do Paraná.

BA 50
RN 35
PB 13

PR 145
SC 20
RS 35

GO 28
DF 182
MS 2

RJ 32
SP 98
MG 51

Figura II. Demanda por capacitação de profissionais na área de aproveitamento energético de biogás de ETEs no Brasil
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3.2 Elaboração da grade curricular e dos 
projetos de transferência de conhecimento

Durante todas as quatro etapas de capacitação 

de multiplicadores, mas principalmente durante o 

treinamento teórico e prático, os participantes tra-

balharam para definir bases para uma grade curri-

cular que atendesse à demanda do setor. O perfil do 

operador que atenderia a um curso baseado nessa 

grade, ou seja, o público-alvo, foi definido como: 

(1) maiores de 18 anos; (2) com ensino médio com-

pleto; (3) com experiência prática na operação de 

tratamento de esgotos (acima de 2 anos).

A partir desse perfil, os multiplicadores definiram 

as habilidades e competências necessárias para 

os operadores de uma ETE com aproveitamento 

energético de biogás. A Tabela V apresenta as habi-

lidades e competências definidas pelos multiplica-

dores como sendo as necessárias para a operação 

de ETEs com aproveitamento energético de biogás.

Tabela V: Competências e habilidades necessárias para operadores de ETEs brasileiras com  
aproveitamento energético de biogás

Competências Habilidades

Operacionalizar e coordenar os procedimentos de 
coleta e análise de amostras

Conhecer metodologias de coleta de amostras e padrões de qualidade, segurança e saúde 
Interpretar os resultados das análises 
Realizar procedimentos analíticos básicos e instrumentais

Operar, orientar a operação e verificar os instrumentos 
de medição e controle

Coletar dados operacionais em campo 
Preencher e interpretar relatórios operacionais 
Operar funções básicas dos sistemas supervisórios e instrumentos de medição e controle

Orientar a operação e manutenção dos equipamentos 
eletromecânicos da ETE e da linha de gás

Avaliar e garantir a correta operação dos equipamentos da ETE e da linha de gás 
Realizar práticas de manutenção preventiva 
Acionar bombas, compressores e motores e avaliar a necessidade de manutenção ou substituição 
Operar quadros de comando

Operacionalizar e controlar os sistemas anaeróbios e 
de geração de gás

Compreender os processos microbiológicos e parâmetros de operação 
Perceber, avaliar e agir em resposta à possíveis anomalias no sistema 
Interpretar fluxogramas do processo e identificar seus pontos críticos 
Utilizar ferramentas básicas de informática na análise e acompanhamento de dados operacionais

Coordenar a rotina de verificação, aferição e calibração 
de sensores

Manipular instrumentos de precisão delicados 
Atualizar e monitorar os registros de resultados de calibração 
Entender conceitos de erros e imprecisões e saber identificar necessidade de calibração 
Realizar análise crítica dos resultados de calibração e aferição

Supervisionar, verificar e monitorar os componentes 
das instalações de geração de energia

Supervisionar equipes no manuseio de equipamentos 
Utilizar ferramentas e instrumentos de medição da linha de gás 
Inspecionar e monitorar componentes e equipamentos das instalações de geração de energia 
Monitorar e executar testes conforme padrão de qualidade, saúde e segurança nos equipamentos 
Interpretar os processos operacionais e seus limites 
Utilizar interfaces e funcionalidade do software supervisório 
Elaborar e interpretar relatório de controle operacional

Realizar e monitorar os serviços de manutenção e 
limpeza das unidades de biogás

Elaborar procedimentos de limpeza 
Coordenar a periodicidade de limpeza e manutenção de equipamentos

Orientar quanto a normas de QSMS e garantir seu 
cumprimento

Reconhecer os riscos reais e potenciais referentes às atividades operacionais 
Identificar e reconhecer a importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
coletiva (EPCs) para a realização de suas atividades 
Identificar as medidas preventivas e corretivas 
Entender a importância da prevenção/remediação de impactos ao meio ambiente

Um aspecto importante dessa definição é a especi-

ficidade do público-alvo, que detém bons conheci-

mentos práticos sobre os assuntos a serem aborda-

dos no curso. Essa característica exige do educador 

uma abordagem transversal do conhecimento, ou 

seja, o educador deve entender que os conhecimen-

tos práticos dos participantes são de grande valia e 

devem ser utilizados durante o curso, mas contextua-

lizados com conhecimentos teóricos. Dessa forma, o 

itinerário formativo deve ser orientado à prática e se 

estrutura em (1) identificação dos conceitos-chave; 

(2) teorização - alternativas e soluções; (3) retorno à 

realidade para validação das teorias.

Com as competências e habilidades definidas, os 

multiplicadores definiram os macroconteúdos ne-

cessários a serem abordados em um curso para 

desenvolver essas capacidades. Esses macrocon-

teúdos foram divididos em 9 (nove) módulos, con-

forme apresentado na Tabela VI.
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Tabela VI: Módulos da grade curricular e seus respectivos macroconteúdos

Módulo Macroconteúdos

1. Sistemas de esgoto, processos de tratamento, 
geração e aproveitamento de biogás

Aspectos de trabalho em equipe 
Contextualização do saneamento no Brasil, organização do setor e marco regulatório 
Contextualização do biogás na matriz energética 
Noções sobre os processos de tratamento de esgoto 
Noções sobre geração de gás no tratamento de esgoto e lodo 
Noções da importância, perigos e impactos ambientais do biogás 
Noções de geração de energia a partir do biogás

2. Controle de qualidade do tratamento de esgoto

Sistemas de unidades de medidas e conversões 
Noções de química e microbiologia 
Noções de análises físico-químicas e biológicas 
Padrões de qualidade no tratamento de esgoto 
Parâmetros de avaliação de desempenho e controle operacional 
Redação técnica 
Tipos de amostras e técnicas de amostragem 
Noções de parâmetros de qualidade do biogás relacionados ao tratamento de esgoto

3. Instrumentos de medição e controle em ETEs

Instrumentos, métodos e equipamentos de medição 
Noções básicas de ferramentas de informática 
Apresentação de softwares supervisórios 
Interpretação de resultados das medições 
Redação técnica

4. Funcionamento e manutenção de componentes e 
equipamentos eletromecânicos

Noções de termodinâmica 
Equipamentos eletromecânicos do tratamento de esgoto e geração de energia 
Tubulações, acessórios, flanges, isolamentos, bombas, válvulas e compressores 
Práticas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva 
Noções de segurança em sistemas pressurizados e atmosferas explosivas

5. Produção e monitoramento de biogás em ETEs

Ferramentas de informática 
Equipamentos e componentes do sistema e instrumentos de controle 
Noções do processo anaeróbio e de geração de gás 
Variáveis do processo de geração de gás e seu controle 
Softwares supervisórios 
Redação técnica 
Fluxogramas dos processos

6. Aferição e calibração de sensores
Sensores e a importância de aferição e calibração 
Noções de metrologia 
Variáveis e métodos de aferição e calibração

7. Tratamento e uso final do biogás

Composições do biogás e características dos diferentes gases 
Diferentes usos do biogás e seus requisitos 
Noções de processos de armazenamento e tratamento de gases 
Instrumentos e equipamentos de medição 
Softwares supervisórios e de automação

8. Manutenção e limpeza das unidades de biogás

Equipamentos e suas necessidades de limpeza e manutenção 
Produtos químicos, agentes de desinfecção e seus usos 
Noções básicas de processos mecânicos de limpeza e seus materiais 
Ferramentas de manutenção e limpeza 
Vantagens da realização de manutenção e limpeza e consequências da não realização

9. Qualidade, segurança, meio ambiente  
e saúde – QSMS

Legislação e normas aplicáveis 
Riscos e perigos no tratamento de esgoto e na produção de biogás 
Procedimentos básicos de mitigação de riscos e perigos 
Noções de aspectos e impactos ambientais 
Atendimento a emergências ambientais 
Noções de segurança operacional, EPIs e EPCs 
Noções sobre procedimentos de primeiros socorros 
Aspectos e padrões de qualidade do processo de tratamento de esgoto e de geração de energia

Esses módulos e macroconteúdos podem ser divi-

didos em 3 grandes blocos de conhecimentos: (1) 

Área de contextualização, na qual constam temas 

mais amplos e imprescindíveis para o entendi-

mento das atividades desempenhadas pelo pro-

fissional do setor; (2) Área métodos e meios, que 

apresenta métodos, recursos, ferramentas e seus 

funcionamentos necessários para as atividades 

do profissional e; (3) Área fim, que contém os mó-

dulos, cujos temas são mais específicos. A Figura 

III ilustra essas áreas e os módulos pertencentes a 

cada uma delas.
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Figura III. Áreas de conhecimento da grade curricular

Utilizando-se da metodologia apresentada, os 

multiplicadores definiram para cada módulo (1) 

objetivo geral; (2) mensagens-chave, que são as 

principais ideias que devem se repetidas durante 

o módulo; (3) pré-requisitos; (4) objetivos especí-

ficos; (5) carga horária estimada, que pode ser al-

terada de acordo com as necessidades específicas 

do público-alvo regional; e (6) sugestões de ma-

teriais e recursos pedagógicos para serem utiliza-

dos nas aulas. Essa grade curricular, além de servir 

como base para a transferência de conhecimento 

dos multiplicadores, está sendo discutida em um 

grupo de trabalho do Comitê Temático em Forma-

ção Profissional em Energias Renováveis e Eficiên-

cia Energética do Ministério da Educação - MEC, 

que visa estruturar novos cursos sobre esse tema 

dentro da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 

3.3 Projeto de transferência do conhecimento 
no estado do Paraná: SENAI-PR e Sanepar

O projeto de transferência entre SENAI-PR e Sane-

par foi elaborado com uma carga horária de 40 h, 

dividas em 8 h ao longo de 5 dias seguidos, sendo 

intitulado “Aproveitamento energético de biogás 

em ETEs”. As aulas foram realizadas na sede admi-

nistrativa da Sanepar em Curitiba-PR. A Tabela VII 

apresenta o conteúdo abordado durante o curso.
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Tabela VII: Conteúdos abordados no projeto de transferência intitulado “Aproveitamento energético de biogás em 
ETEs”, realizado pelo SENAI-PR com a Sanepar.

Dia Conteúdo

1 Apresentação do curso; Cenário nacional energético e do saneamento; Premissas para o uso de biogás no setor de saneamento; Características 
físico-químicas do esgoto; Degradação aeróbia x anaeróbia; Fases da degradação anaeróbia (hidrólise, acidogênese, acetogênese, metanogênese).

2
Inibidores do metabolismo e da produção de biogás: pH, acidez, alcalinidade, Nitrogênio amoniacal, frações de enxofre, altura do manto de lodo, 
tempo de detenção e caminhos preferenciais; Características físico-químicas do biogás: CH

4
, CO

2
, NH

3
, H

2
S, N

2
, O

2
, siloxanos, umidade. Produção de 

biogás em reatores UASB e digestores de lodo.

3
Tratamento do biogás: condensadores, lavadores de gás, filtros de carvão, filtros dessulfurizadores; Estratégias de monitoramento do processo 
em digestores de lodo e reatores UASB; Ações corretivas e preventivas para manutenção da produção eficiente de biogás em digestores de lodo e 
reatores UASB; Instrumentação e automação para biogás.

4

Segurança na operação das plantas de biogás: limite inferior e superior de explosão, mínimo de energia de ignição, atmosfera explosiva, risco de 
explosão, áreas classificadas, proteção contra explosão (sensores e equipamentos categorias 1, 2 e 3); Arranjos para aproveitamento energético: 
elétrico, térmico, cogeração, térmico e elétrico; Cálculos de produção de biogás, aproveitamento de energia elétrica e térmica (modelo matemático 
de Lobato 2011 e ProBio 1.0).

5
Geração de energia elétrica: motogeradores ciclo Otto, microturbinas a gás, equipamentos necessários à sincronia com a rede elétrica; Geração de 
energia térmica: secadores de lodo (tambores rotativos e leitos fluidizados); Qualidade necessária aos materiais nas ETEs com aproveitamento de 
biogás: equipamentos, tubulações, estruturas, isolamento térmico e proteção contra corrosão; Pesquisas desenvolvidas pela Sanepar.

A avaliação de percepção dos participantes do curso 

quanto ao estado da arte e importância do aprovei-

tamento energético de biogás em ETEs foi realizada 

com base nos aspectos: 1) critérios de gestão finan-

ceira e fatores na tomada de decisões para investi-

mentos; 2) melhorias nas condições de trabalho e, 

por fim, 3) alterações na operação das ETEs. Nessas 

avaliações, de um universo de 100 alunos, apenas 76 

pré e pós-avaliações puderam ser utilizadas. As de-

mais não foram entregues ou apresentaram proble-

mas como respostas ilegíveis ou incompletas.

A Figura IV mostra a percepção dos participantes 

quanto aos critérios de gestão financeira, na qual no-

ta-se que a maioria dos participantes, embora consi-

derem que para o aproveitamento de biogás em ETEs 

o investimento necessário seja elevado, tanto na pré 

como na pós avaliação, em média 66% consideram 

que essa estratégia apresenta um retorno financeiro 

que “compensa” o investimento. Quanto a aumentar a 

eficiência das ETEs, notou-se um aumento de 42 para 

66% na pós avaliação, em que as pessoas concorda-

ram plenamente que essa alternativa é importante 

e deve ser levada como fator na tomada de decisões 

para a implementação da tecnologia anaeróbia. Essa 

importância foi apontada como estratégica para ne-

gócios e teve concordância plena de 65% das pessoas 

tanto na pré como na pós-avaliação.

 
Figura IV. Percepção dos participantes do curso quanto aos critérios de gestão financeira e investimentos às ETEs em 
relação ao aproveitamento energético do biogás no pré e pós teste aplicado.   Discordo totalmente;   Discordo 

parcialmente;   Indiferente;   Concordo parcialmente;    Concordo plenamente.
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A Figura V apresenta a percepção dos participantes 

quanto aos critérios de melhoria nas condições de 

trabalho nas ETEs, em que se nota uma média de 

94% de pessoas, tanto na pré como na pós avalia-

ção, que concordam parcial ou plenamente que ge-

renciar o biogás pode minimizar maus odores nas 

ETEs. Esse resultado é acompanhado com a mesma 

tendência no que tange à minimização de passi-

vos ambientais nas ETEs, já que 97% das pessoas 

também concordaram parcial ou plenamente, em 

ambas avaliações, que os problemas com disposi-

ção de lodo e reclamações da vizinhança quanto 

a maus odores ou condições sanitárias podem ser 

minimizados como consequência do aproveita-

mento de biogás. Essa possibilidade de redução de 

passivos ambientais motivou os trabalhadores que 

participaram do curso, já que 77% das pessoas em 

ambas as avaliações se declaram plenamente mo-

tivadas a trabalhar em ETEs com aproveitamento 

de biogás.

 

Figura V. Percepção dos participantes do curso quanto a melhorias nas condições de trabalho nas ETEs em relação ao 
aproveitamento energético do biogás no pré e pós teste aplicado.   Discordo totalmente;   Discordo parcialmente;  

 Indiferente;   Concordo parcialmente;    Concordo plenamente.

Por fim, a Figura VI apresenta a percepção dos 

participantes quanto a alterações nas rotinas 

operacionais nas ETEs, em que se nota que na pré-

-avaliação 51% das pessoas concordaram parcial 

e 24% plenamente que ETEs com aproveitamento 

de biogás possuem maior complexidade e mais 

atividades de rotina operacional. Já na pós-ava-

liação notou-se uma mudança de percepção: 47% 

concordaram parcialmente e 37,5% plenamente 

que as condições operacionais se tornariam mais 

complexas. Esse aumento percentual está rela-

cionado ao maior conhecimento adquirido nas 

tecnologias de aproveitamento de biogás, onde 

os participantes puderam ter contato com o real 

estado da arte do uso de biogás no Brasil.

Quanto aos riscos operacionais, notou-se na Figura 

VI que as condições de segurança não eram deter-

minantes para 33% das pessoas que discordaram 

totalmente, parcialmente ou se declararam indife-

rentes a esse aspecto. Entretanto, na pós-avalia-

ção, o mesmo índice de pessoas que discordaram 

ou foram indiferentes caiu para 23,5%, mostrando 

a importância de conhecer os perigos e riscos de 

incêndio e explosão inerentes às plantas de biogás, 

tópicos abordados pelo curso ministrado.  Por fim, 

em ambas as avaliações, em média 97% das pes-

soas concordaram parcial ou plenamente que é ne-

cessária uma capacitação específica para os traba-

lhadores das ETEs para atuar em plantas de biogás. 

Isso confirma novamente a necessidade de capaci-

tação técnica apontada no item 3.1 deste trabalho.
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Figura VI. Percepção dos participantes do curso quanto as alterações na operação das ETEs em relação ao 
aproveitamento energético do biogás no pré e pós teste aplicado.    Discordo totalmente;   Discordo 

parcialmente;   Indiferente;   Concordo parcialmente;    Concordo plenamente.

Nas demais avaliações, destaca-se que 85% dos 

participantes concordaram plenamente que ad-

quiriram novos conhecimentos sobre a operação 

de uma ETE, além de 92% terem concordado que 

adquiriram novos conhecimentos sobre a produ-

ção de biogás e suas características. Contudo, 

apenas 46% concordaram que esse conteúdo 

está de acordo com a realidade de seu trabalho e 

69% que é plenamente importante para as suas 

atividades. Esses últimos índices percentuais 

reduzidos são reflexo de ainda não existir ETEs 

operando com o aproveitamento energético de 

biogás na Sanepar. Quanto ao método utilizado 

no curso, 97% dos participantes ficaram total-

mente satisfeitos ou satisfeitos com a estrutura, 

e 100% com os métodos e dinâmicas utilizados. 

Um aspecto bastante relevante que diferencia 

este curso foi a satisfação quanto à possibilidade 

de trazer suas experiências profissionais, apon-

tado por 95% das pessoas. Por fim, 100% dos 

participantes avaliaram como alta ou muito alta 

a incorporação pelo instrutor das questões trazi-

das pelos participantes e sua capacidade expli-

cativa e didática.

Esses resultados, principalmente quanto ao con-

teúdo, método e instrutor, mostram a importância 

e a eficiência da capacitação internacional forne-

cida pelo PROBIOGÁS ao instrutor, que aliou co-

nhecimentos técnicos práticos, teóricos e novos 

métodos de mediação do conhecimento, prin-

cipalmente pelo uso das ferramentas de ensino 

(cartões magnéticos para fluxogramas) desenvol-

vidas pela DWA.

4 CONCLUSÕES
O processo de capacitação sobre aproveitamen-

to energético de biogás de ETEs desenvolvido no 

âmbito do PROBIOGÁS disponibilizou importan-

tes diretrizes para a disseminação estruturada do 

conhecimento na área no Brasil. A estratégia de 

capacitação adotada facilitou a identificação de 

diferentes públicos que necessitam ser sensibili-

zados e capacitados sobre o tema. 

A pesquisa de demanda por capacitação demons-

trou que há interesse das prestadoras de serviços 

de saneamento no tema em questão e que há uma 

necessidade imediata de treinamento de, pelo 

menos, 691 profissionais do setor. Isso pode sig-

nificar que as prestadoras de serviços estão ava-

liando novas tecnologias e procedimentos para 
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melhorar sua eficiência econômica e ambiental, 

tendo o aproveitamento do biogás como uma 

forma de alcançar esse objetivo. Para tanto, a ca-

pacitação de seus operadores começa a ser vista 

como fator relevante. Cabe destacar que a de-

manda identificada pode ser considerada conser-

vadora, uma vez que no Brasil existem atualmente 

menos de uma dezena de ETEs que fazem o apro-

veitamento energético de biogás. Logo, não existe 

a figura de um operador de ETEs com aproveita-

mento energético de biogás estabelecida. Além 

disso, para consolidação dessa tecnologia, não 

somente os operadores devem ser capacitados, 

mas também os gestores e projetistas, ampliando 

a demanda por capacitação quantificada.

A proposição de uma grade curricular para a cria-

ção de cursos formais nas instituições de ensino 

é um importante resultado atingido pelo grupo 

de multiplicadores e representa um marco para 

o setor de saneamento rumo à formalização e 

direcionamento de uma função específica na 

ETE. Como a grade curricular é flexível e propõe 

conteúdos desde o tratamento de esgoto até o 

aproveitamento do biogás, ela se torna referên-

cia para a criação de diferentes cursos, que po-

dem ser adaptados às necessidades regionais das 

prestadoras de serviços de saneamento. Um pon-

to importante desse processo é a elaboração do 

documento por profissionais do setor de educa-

ção em parceria com profissionais do setor de sa-

neamento, assegurando que a proposta de curso 

atenda às necessidades dos empregadores desses 

profissionais. A discussão ainda da grade curricu-

lar no âmbito do Comitê Temático em Formação 

Profissional em Energias Renováveis e Eficiência 

Energética do MEC garante a disseminação desse 

conteúdo às diferentes instituições que compõem 

a rede federal de ensino. Portanto, ao final desse 

processo, tem-se uma proposta de capacitação 

de abrangência nacional e que resguarda as espe-

cificidades regionais do país. 

A capacitação dos multiplicadores, tanto de institu-

tos de educação como das prestadoras de serviços 

de saneamento, também foi um passo importante 

para a disseminação do conhecimento, tanto na for-

ma de cursos de pequena duração como na inserção 

do tema em grades curriculares existentes.

Com relação aos projetos de transferência de co-

nhecimento, pode-se afirmar que a iniciativa de-

senvolvida no Estado do Paraná foi implementada 

com sucesso, gerando impactos positivos para o 

multiplicador do conhecimento, para a prestado-

ra de serviços de saneamento e para os indivíduos 

capacitados. Evidenciou-se a contribuição do 

treinamento para um aumento do conhecimento 

técnico dos participantes, de suas visões sobre a 

relevância da inserção do biogás em sua rotina 

operacional e em suas motivações em trabalhar 

com o tema. Os resultados das avaliações de-

monstram que há espaço para discussões com os 

profissionais diretamente afetados pelas mudan-

ças operacionais que o aproveitamento do biogás 

pode gerar nas ETEs. Adicionalmente, diagnosti-

cou-se que há uma necessidade de se capacitar 

mais profissionais no tema.

Por fim, sabe-se que o setor de esgotamento sa-

nitário no Brasil ainda carece de uma valorização 

profissional e de profissionais qualificados para 

operar os sistemas. Isso pode ser um entrave para 

o crescimento do número de plantas de biogás em 

ETEs no país, já que exige um monitoramento e 

uma operação mais complexos. O biogás, porém, 

pode ser um fomentador de novas práticas nas 

ETEs e um motivador para o profissional que quei-

ra se qualificar e melhorar o desempenho opera-

cional dos locais onde atua.

De qualquer forma, a capacitação sobre biogás de 

ETEs necessita ser ampliada para todas as regiões 

do país, a fim de trazer novas perspectivas para a 

prestação de serviços de tratamento de esgoto 

e contribuir diretamente para que esses serviços 

sejam mais sustentáveis e eficientes.
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Renascimento de florestas: regeneração na era 
do desmatamento
Robin L. Chazdon

O livro aborda usos do solo, perturbações em florestas tropicais, trajetórias sucessionais, regeneração florestal, diversidade 
da fauna durante a regeneração, funções ecossistêmicas, restauração e reflorestamento, entre outros temas. Ao longo de 15 
capítulos, apresenta a profunda compreensão das florestas em regeneração, o que proporciona ainda subsídios para ações 
de restauração ecológica.

Fruto de mais de 25 anos de pesquisa, em diferentes regiões e com diferentes colaboradores, e de um rico trabalho 
bibliográfico, é uma obra essencial para o manejo e a restauração de florestas tropicais e para compreender os impactos de 
fatores geográficos e socioeconômicos no desmatamento e na regeneração florestal.

Mais informações: http://www.lojaofitexto.com.br/

Gerenciamento de recursos hídricos
Antonio Carlos Zuffo e Monica Soares Resio Zuffo

O livro traz o que há de mais recente em pesquisa e discussão sobre gerenciamento desses recursos, além de contar com 
a nova legislação sobre Gestão e Uso dos Recursos Hídricos Nacionais. “É um livro importante para diversas áreas, como 
Engenharia, Política, Planejamento e Gestão das Águas, entre outras, já que ele se preocupa em não apenas trazer a legis-
lação vigente, mas conceituar e contextualizar, com exemplos de gestão em diversos países do mundo, explicação sobre o 
clima, além de um estudo do caso do Sistema Cantareira”, ressalta o autor. O livro tem linguagem acessível e exercícios que 
ajudam a entender melhor o assunto, além de quadros-resumo e dicas.

Mais informações: http://www.loja.elsevier.com.br/site/produtos/Detalhe-produto.aspx?tid=95476&seg=21&ca-
t=802&tit=Gerenciamento%20de%20Recursos%20Hidricos%20-%201%20EDI%C3%87%C3%83O

Histórias do saneamento
Aristides de Almeida Rocha

Este livro, feito em colaboração com o Instituto Samuel Murgel Branco (ISMB), traz um apanhado satisfatório da história do 
saneamento, que, desde o longínquo tempo das primeiras civilizações até os dias atuais, foi bastante rica e possibilitou que 
diversos trabalhos fossem escritos sobre ela. O que o leitor encontrará aqui não é uma linha do tempo completa da trajetó-
ria do saneamento pelos caminhos que desembocaram em seu atual sistema; algo assim seria impossível de realizar em tão 
poucas páginas. Ademais, o objetivo principal desta obra, desde o início, foi outro: realizar um trabalho de descortinamento 
de apenas alguns fatos marcantes da história do saneamento, bem como da íntima relação deles com a saúde pública.

Mais informações: https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/historias-do-saneamento-1232

Métodos e técnicas de tratamento de 
água  – 3ª Edição
Luiz Di Bernardo, Angela Di Bernardo Dantas e Paulo Eduardo Nogueira Voltan

O livro Métodos e Técnicas de Tratamento de Água traz na sua 3ª Edição a reformulação dos capítulos, atualização dos seus 
conteúdos e inclusão das tecnologias desenvolvidas nos últimos 11 anos, bem como os resultados de pesquisas recentes. 
Muitas dessas pesquisas foram realizadas sob a orientação do Prof. Luiz Di Bernardo, professor titular aposentado da 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP) e diretor-presidente da Hidrosan, empresa 
de referência na elaboração de projetos de Estações de Tratamento de Água. 

A 3ª edição deste livro será uma edição histórica comemorativa, com tiragem da ordem de 1500 exemplares, com previsão 
de mais de 1200 páginas, capa dura e imagens coloridas. Seu lançamento ocorrerá na 28ª FENASAN e no 29º Congresso da 
ABES, em outubro de 2017, na cidade de São Paulo.

Mais informações: http://www.editoracubo.com.br/
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Coletânea: Gestão sustentável de resíduos 
sólidos: valorização

Tratamento de Esgotos Domésticos

Viviana M. Zanta, Aurélio P. Picanço, Luciana P. Gomes, Raphael T. Barros e Ronaldo Stefanutti

Eduardo Pacheco Jordão e Constantino Arruda Pessôa

A coletânea aborda a valorização de resíduos sólidos em ambientes urbanos, especificamente resíduos orgânicos, da  
construção civil e de equipamentos eletro eletrônios. Em seus  três volumes são apresentados resultados de estudos e  
pesquisas sobre a gestão desses resíduos, processos  biológicos de  valorização da biomassa e de reaproveitamento  por  
recuperação e reciclagem de materiais obtido pela rede de pesquisa TECRESOL, composta por cinco universidades brasi-
leiros financiadas pela FINEP e CNPq. 

Mais informações: https://www.finep.gov.br

O livro é uma publicação tradicional da ABES, estando já em sua 8a edição, alcançando a bela tiragem de 15.500 cópias. 
Traz conceitos teóricos e informações para projeto, indicações para concepção de estações de tratamento de esgotos, inú-
meros exemplos de casos reais e um novo capítulo sobre operação e manutenção de ETEs. Todos os parâmetros de projeto, 
bem como os exercícios resolvidos, baseiam-se na Norma NBR-12.209 da ABNT - Elaboração de Projetos Hidráulico-Sani-
tários de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários. Este livro, com 32 capítulos e 915 páginas, é o campeão de vendas 
da ABES, e cobre as soluções mais simples, como “fossas sépticas”, as clássicas como “ETEs de lodos ativados”, e as mais 
recentes como “processos de separação por membranas”.

Mais informações: http://www.abes-sp.org.br/livrariaabes/

Tratamento de água: concepção, projeto e 
operação de estações
Sidney Seckler Ferreira Filho

Concepção, projeto e operação de estações de tratamento de água tem por objetivo oferecer subsídios aos diferentes 
profissionais nas áreas de engenharia civil e ambiental na elaboração de projetos de estações de tratamento de águas 
de abastecimento, enfocando os aspectos técnicos e operacionais mais relevantes no dimensionamento de seus diversos 
processos unitários. O livro que aborda o projeto das unidades de processo da fase líquida, recuperação e tratamento da 
água de lavagem de filtros, adensamento e desidratação de lodos, discute também a utilização de diferentes agentes 
oxidantes em estações de tratamento de água, remoção de subprodutos da desinfeção e controle de gosto e odor. 
Cada capítulo, ricamente ilustrado e com inúmeros exemplos de cálculo e dimensionamento que irão auxiliar o leitor na 
compreensão dos tópicos mais importantes, contém também estudos de caso reais que permitem efetuar uma fusão 
entre projeto e operação, teoria e prática, possibilitando uma compreensão mais abrangente para o projeto de estações 
de tratamento de água. A leitura deste texto é recomendada para alunos de graduação, pós-graduação e profissionais. 

Mais informações: https://www.elsevier.com.br/wp-content/uploads/2017/07/catalogo-ciencia-e-tecnologia-2017.pdf

publicações
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Mês Dias Evento Local
Ja

ne
iro

8 a 12 Escola de Mecânica dos Fluidos 
Ambientais – Gerhard Jirka

Local: Mato Grosso do Sul, Brasil
Mais informações: http://gjss-2018.weebly.com/

9 a 11 IBS 2018 Orlando: The 
International Builders Show, USA

Local: Orlando, Estados Unidos
Mais informações: www.buildersshow.com/

17 a 20 
World Future Energy Summit 2018 
Abu Dhabi: Encuentro Mundial 
Energía y Medio Ambiente

Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 
Mais informações: https://www.worldfutureenergysummit.com/
travelandaccomodation

18 a 19 
ICEEUR 2018: 20th International 
Conference on Environmental 
Engineering and Urban 
Regeneration

Local: Londres, Reino Unido
Mais informações: https://www.waset.org/conference/2018/01/
london/ICEEUR

22 a 23 International Symposium on 
Potable Reuse  

Local: Austin, Texas, Estados Unidos
Mais informações: 
https://wef.org/events/conferences/upcoming-conferences/
international-symposium-potable-reuse/

22 a 26 Missão Vale do Silício
Local: San Francisco, Estados Unidos
Mais informações: 
https://eventos.startse.com.br/missao/

30 de janeiro a  
01 de fevereiro 

Expo Energy México 2018:  
Energy Mexico Oil Gas Power 2018 
Expo & Congress

Local: México DF, México 
Mais informações: http://www.energymexico.mx/

Fe
ve

re
iro

6 a 8 E-World 2018 Essen: Feria de 
Agua y Energía, Alemania

Local: Essen, Alemanha
Mais informações: www.e-world-2013.com/en/home/

11 a 16 19th Congress of the African  
Water Association

Local: Bamako, Mali
Mais informações: http://afwa-hq.org/index.php/en/

16 a 17 
20th International Conference 
on Sustainable Water Resources 
Management

Local: Londres, Reino Unido
Mais informações: https://www.waset.org/conference/2018/02/
london/ICSWRM

20 a 23 Utility Management  
Conference 2018

Local: San Antonio, Texas, Estados Unidos
Mais informações: https://www.wef.org/events/conferences/
upcoming-conferences/Utilitymanagement2018/

M
ar

ço

10 a 14 6THIWA/WEF WRRmod 2018 Local: Quebec - Canadá
Mais informações: http://www.wrrmod2018.org/

12 a 16 
2018 Membrane Technology 
Conference & Exposition @ Palm 
Beach County Convention Center

Local: West Palm Beach, Flórida, Estados Unidos
Mais informações: https://www.amtaorg.com/awwaamta-
membrane-technology-conference-exposition

13 a 15 FILTECH 2018 Local: Colônia, Alemanha
Mais informações: http://www.filtech.de/

14 a 15 9th Mia Green Expo &  
Conference 2018

Local: Miami, Estados Unidos
Mais informações: http://www.miagreen.com

18 a 23 8º Fórum Mundial da Água
Local: Centro de Convenções Ulisses Guimarães Brasília
Mais informações: http://www.worldwatercouncil.org/forum/
brasilia-2018/

18 a 21 IWA Biofilms: Granular Sludge 
Conference 2018

Local: Delft, Holanda
Mais informações: http://www.granularsludgeconference.org/
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Mês Dias Evento Local
A

br
il

10 a 12
FIEMA Brasil 2018, Feria 
Internacional de Tecnología para 
el Medioambiente

Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, 
Rio Grande do Sul
Mais informações: www.fiema.com.br

23 a 26 Waste Expo 2018 Las Vegas
Local: Las Vegas, Estados Unidos 
Mais informações: http://www.wasteexpo.com/we18/Public/
Content.aspx?ID=1068333

M
ai

o

08 a 10 3º Congreso Interamericano de 
Cambio Climático de AIDIS

Local: Buenos Aires, Argentina
Mais informações: http://www.aidisar.org.ar/3o-congreso-
interamericano-de-cambio-climatico/

14 a 18 IFAT 2018 Munich: Feria de 
Tecnología Ambiental, Alemania

Local: Munique, Alemanha
Mais informações: www.ifat.de/

23 a 25 SMICE 2018 - Sludge 
Management in Circular Economy

Local: Roma, Itália
Mais informações: 
www.iwa-network.org/events/sludge-management-in-circular-
economy/
http://smice2018.com/

Ju
nh

o

13 a 15 FSMS 2018 - Foro de Soluciones 
Medioambientales Sostenibles

Local: Madri, Espanha
Mais informações: http://www.ifema.es/fsms_01/

23 de junho a  
27 de julho

IWA REUSE 2017
11th IWA International 
Conference on Water Reclamation 
and Reuse

Local: Long Beach, Califórnia, Estados Unidos
Mais informações: http://iwareuse2017.org/
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A Sabesp trabalha 
para oferecer 300%

Tanto é que, até 2014, todos os municípios do interior

atendidos pela Sabesp serão 300%. E, em 2018, todo o Estado

de São Paulo. Haja fôlego, mas o resultado vai valer a pena.

Saiba mais em www.sabesp.com.br/rs2011

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