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Resumo
No Brasil, obras em cursos d’água, como barragens, retificações e dragagens, quando consideradas ativi-

dades de significativo impacto ambiental, têm como condicionante para submissão do seu licenciamento 

ambiental a elaboração de estudos ambientais (EA), contemplando a complexidade dos fatores envolvidos 

nesses tipos de projeto para que, assim, a equipe técnica do órgão ambiental possa julgar a viabilidade de 

sua aplicação. Desse modo, este trabalho apresenta, por meio de análise qualitativa por meio de aplicação de 

protocolo de análise técnico-documental, a coerência técnica dos EAs de projetos de intervenções em cursos 

d’água. Para isso, a pesquisa de caráter exploratório tem como subsídio documental a utilização de 10 (dez) 

projetos de obras de barragens, dragagem e retificação de rios, os quais foram submetidos à Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) de órgãos ambientais estaduais do país entre os anos de 2010 e 2017.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Licenciamento ambiental. Obras em cursos d’água. Parecer técnico. Pro-

tocolo de análise documental. 

Abstract
In Brazil, constructions under water courses such as dams, rectifications and dredging when considered activities of 

significant environmental impact, have as a condition for the submission of their environmental licensing, the elab-

oration of Environmental Studies (EA) considering the complexity of the factors involved in these types of projects 

so that the technical team of the environmental agency can judge the feasibility of its application. In this way, this 

article presents, through qualitative analysis through the application of a technical-document analysis protocol, 

the technical coherence of the EAs of intervention projects in water courses. For this, the exploratory research has 

as documental support, the use of 10 (ten) projects of dam works, dredging and rectification of rivers, which were 

submitted to the Environmental Impact Assessment (EIA) of state environmental agencies of the country , between 

the years 2010 to 2017.

Keywords: Sustainability. Environmental licensing. Works in water courses. Technical advice. Document analysis protocol.
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1 INTRODUÇÃO
Em um rio, a velocidade das águas depende de 

fatores importantes, como a declividade do perfil 

longitudinal, o volume das águas, a forma da se-

ção transversal, o coeficiente de rugosidade do 

leito e a viscosidade da água, fazendo com que a 

velocidade das águas tenha variações nos diver-

sos setores do canal no qual ela flui (CHRISTOFO-

LETTI, 1979; COELHO, 2008). 

No entanto, em decorrência do processo acele-

rado e desordenado de produção e ocupação do 

espaço urbano, diversas modificações nas condi-

ções naturais do meio têm sido observadas, com 

a alteração das condições naturais de infiltração  

e a canalização de rios e córregos (HAASE, 2009; 

CARDOSO, 2011; REZENDE, MIGUEZ & VERÓL, 

2013) alterando significativamente os proces-

sos de escoamento natural da bacia hidrográ-

fica a partir do aumento do volume das águas 

pluviais escoadas superficialmente, incremento 

das vazões de pico dos corpos d’água, geração 

de sedimentos, crescente utilização dos recur-

sos hídricos, geração de efluentes e aumento das 

restrições relativas à qualidade das águas (ZAN-

DONADI et al., 2015; ARAÚJO et al., 2017; CAR-

VALHO, GIRÃO & CABRAL, 2017). 

Portanto, diante desse cenário, admite-se que a 

utilização dos recursos hídricos e as intervenções 

nos cursos d’água precisam ser efetuadas tendo 

em vista a sustentabilidade, promovendo a ges-

tão de recursos hídricos fundamentada em um 

conjunto de ações destinadas a regular o uso, o 

controle e a proteção desses recursos, embasa-

dos na legislação e nas normas pertinentes. 

Como cita Lacerda & Cândido (2013), esse tipo de 

gestão deve, inclusive, integrar projetos e ativida-

des com o objetivo de promover a recuperação e 

a preservação da qualidade e da quantidade dos 

recursos das bacias hidrográficas, como também 

a recuperação e a preservação de nascentes, ma-

nanciais e cursos d’água em áreas urbanas. 

Nesse sentido, apesar de todas as alterações 

provocadas nos cursos d’água serem entendidas 

no Brasil, conforme define a Resolução Conama 

nº 001, de 23 de janeiro de 1986, como ações ge-

radoras de ‘impacto ambiental’, são as interven-

ções projetadas e executadas intencionalmente 

com propósitos sociais e econômicos como, por 

exemplo, as obras de barragens, dragagens e re-

tificações fluviais, que são oficialmente objeto de 

análise do instrumento de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA). E, embora a implantação desses 

projetos possa proporcionar impactos positivos 

diretos no crescimento das economias locais, 

bem como no bem-estar da sociedade, estes po-

dem gerar diversas degradações ambientais e 

provocar impactos negativos involuntários nos 

ambientes circundantes. 

Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 

6.938/1981, esses empreendimentos ou/e ati-

vidades, quando submetidos ao processo de 

licenciamento ambiental, devem, por meio de 

documentos de Estudos Ambientais (EAs) e exi-

gências definidas pelo órgão ambiental compe-

tente, apresentar os possíveis impactos ambien-

tais, sociais e econômicos (negativos e positivos) 

decorrentes de sua instalação e operação. Nes-

ses estudos, “quanto melhor definidos os concei-

tos que utiliza e mais articulado em suas partes, 

maiores as possibilidades de este documento 

avaliar exigências sociais, ambientais e econô-

micas do empreendimento ou atendê-las da for-

ma o mais equitativa possível” (VIEGAS, 2009). 

Esta pesquisa não é tarefa simples, uma vez que, 

segundo Viegas (2009), o EIA envolve realidades 

diversas e imbricadas nos planos ambiental, so-

cial, econômico, tecnológico e cultural. Não há 

como reduzi-lo a um plano de análise sem perder 

o direcionamento integralizador que caracteriza 

a sustentabilidade e que constitui uma das prin-

cipais linhas recentes de investigação sobre ele.
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Desse modo, considera-se que “(...) a tomada de 

decisões ambientais implica em processos pelos 

quais escolhas são feitas sobre atividades que 

usam recursos naturais ou alteram a paisagem 

de alguma forma. E que essas escolhas têm con-

sequências para o meio ambiente e para a so-

ciedade” (WILLIAMS & DUPUY, 2017), bem como 

que “(...) a análise do conteúdo dos EAs deve ser 

feita com base em certos critérios preestabe-

lecidos, por meio dos quais se avalia a qualida-

de e a adequação dos estudos apresentados”  

(SÁNCHEZ, 2008), entende-se que a delibera-

ção pela aplicação do citado projeto, baseada no 

julgamento ambiental do órgão ambiental, é de 

cunho não apenas ambiental, mas também so-

cial e econômica. 

Diante da citada problemática, este trabalho 

destina-se a analisar qualitativamente a coe-

rência técnico-documental de Estudos Ambien-

tais (EAs) de projetos de intervenções em cursos 

d’água perenes, objetos do licenciamento am-

biental de órgãos ambientais brasileiros, frente 

ao atendimento de critérios técnico-documen-

tais estabelecidos pela legislação ambiental vi-

gente do Brasil. 

Para isto, o trabalho de caráter exploratório utili-

za-se metodologicamente de revisão bibliográfi-

ca, pesquisa documental e a aplicação de proto-

colo de análise técnico-documental construído, 

para efetuar a citada análise em 10 (dez) estudos 

ambientais componentes de processos de licen-

ciamento ambiental (licença prévia, licença de 

instalação ou autorização ambiental) de projetos 

de intervenções em cursos d’água (barragens, 

dragagem e retificação de rios), os quais foram 

submetidos, entre os anos de 2010 e 2017, à 

AIA, aos seguintes órgãos ambientais brasileiros: 

Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernam-

buco (CPRH), Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (Cetesb) e  Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

de Minas Gerais (SEMAD). 

2 SUSTENTABILIDADE E  AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO AMBIENTAL NO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL
A sustentabilidade envolve a conservação de 

“algo”, para as gerações futuras (MARTINET, 

2011). O conceito contempla em seu discurso a 

integração pragmática do desenvolvimento e de 

meio ambiente; a ideia de limitações nas ativida-

des humanas; o processo de mudança/transição 

direcionada e, por fim, a promoção da resiliência 

e da justiça (POPE, 2016). Todavia, entende-se 

que a definição do termo “sustentabilidade”, e/

ou “desenvolvimento sustentável”, não está de 

modo algum acordada e está sujeita a julgamen-

tos de valor (BELL & MORSE, 2008). 

Segundo Van Bellen (2004), Patterson (2010) e 

Fischer & Jha-Thakur (2013), por se tratar de um 

processo contínuo e complexo, existem várias 

abordagens que procuram explicar o seu con-

ceito, e sua teoria e práticas estão em constante 

progresso, no qual “deve-se adotar uma aborda-

gem holística para entender as interações dinâ-

micas entre a natureza e a sociedade e avaliar a 

vulnerabilidade e resiliência de sistemas sociais e 

ecológicos complexos” (SALA et al., 2015).

A AIA, que em todo mundo foi formalizada e se 

consolidou pela via legal, é apenas um dos ins-

trumentos empregados para tentar compatibi-

lizar desenvolvimento econômico e social com 

proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

tendo como ideal o desenvolvimento sustentável 

(SÁNCHEZ, 2013; TORO et al. 2013; BRAGAG-

NOLO et al., 2017). Historicamente, a AIA surgiu 

por uma necessidade de harmonizar o desenvol-

vimento econômico e a proteção ambiental, no 

sentido de um desenvolvimento sustentável do 

ponto de vista ambiental, econômico e social, tal 

como afirmado na Conferência de Estocolmo so-

bre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano 

em 1972 (NEVES et al., 2013). 

Carvalho ATF, Cabral JJSP
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De acordo com Moreira (1985), Moraes & Santos 

(2004) e Galás et al. (2015), os Estados Unidos da 

América foi o primeiro país a adotar uma legis-

lação específica sobre a Avaliação, denominada 

de National Environmental Policy Act (NEPA), da-

tada de 1969. Para Stamm (2003), essa lei esta-

belecia a necessidade da preparação de uma de-

claração prevendo os impactos ambientais para 

qualquer tipo de projeto. 

Bond et al. (2011) citam que o fato de o desenvol-

vimento do uso do solo ter o potencial de causar 

impactos ambientais há muito tempo reconheci-

do e, desde 1988, como resultado de obrigações 

impostas pela Diretiva de Avaliação de Impacto 

Ambiental do Conselho das Comunidades Euro-

peias, conduziu à determinação da exigência de 

que projetos com impactos ambientais potencial-

mente significativos devem ser submetidos à AIA. 

Em 1994, o Grupo criou um quadro de referência 

para a implementação do sistema de AIA nos sis-

temas jurídicos dos Estados Membros da União 

Europeia, incluindo os países pertencentes ao 

Grupo Visegrad (V4): Polônia, Eslováquia, Repú-

blica Checa e Hungria. (LEE et al., 1999; GALÁS 

et al., 2015). Tal procedimento trouxe orientação 

por meio do fornecimento de informações aos 

tomadores de decisão, detalhando as implica-

ções ambientais da concessão e permissão para 

possível aplicação dos projetos em questão. 

Nessa perspectiva, Morgan (2012) menciona que 

os procedimentos de AIA são empregados no mí-

nimo em 181 países. Entretanto, conforme Galás 

et al. (2015), cada país tem diferenças em seu 

processo de avaliação e em sua legislação nacio-

nal de AIA decorrentes de suas próprias peculia-

ridades. E “(...) sua utilidade, no entanto, depen-

de de como elas são implementadas e de se as 

descobertas são usadas na tomada de decisões 

públicas” (WILLIAMS & DUPUY, 2017).

Todavia, diferentemente de países desenvolvi-

dos, que implantaram a AIA em resposta a pres-

sões sociais e ao avanço da consciência ambien-

talista (MORGAN, 2012), Viegas (2009) cita que, 

no Brasil, ela foi adotada principalmente por 

exigência dos organismos multilaterais de finan-

ciamento (Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento - BID e Banco Mundial para Reconstrução 

e Desenvolvimento - BIRD) e teve suas origens 

na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Fe-

deral nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) (BRA-

SIL, 1981) e, antes, na Lei de Zoneamento Indus-

trial (Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 

1980) (BRASIL, 1980). 

De acordo com a Cetesb (2014), os sistemas de 

AIA variam muito entre os vários países. Alguns 

são leis, normas ou estatutos, que são exigidos 

pelas autoridades antes da permissão de im-

plementação de um projeto. Em outros casos, 

apenas diretrizes sobre AIA foram estabelecidas, 

impondo algumas obrigações para os órgãos go-

vernamentais.

Para Sánchez (2008), quando a AIA foi introdu-

zida no Brasil, já havia no plano federal diversos 

instrumentos legais no campo do meio ambiente 

– então, a AIA soma-se a um quadro preexisten-

te, mas o modifica, ao estabelecer, de maneira 

incontestável, a importância dos enfoques pre-

ventivos, a prevenção do dano ambiental e a pre-

venção de degradação ambiental. 

Assim, “(...) a fim de identificar, prever, interpre-

tar e prevenir as consequências ou efeitos am-

bientais que determinadas ações, planos, pro-

gramas ou projetos possam causar à saúde, ao 

bem-estar humano e ao entorno, a Resolução do 

Conama nº 001/1986 (BRASIL, 1986) introduziu 

a AIA na forma do estudo ambiental, estabele-

cendo um padrão técnico-científico para sua 

legitimação perante os setores e os segmentos 

sociais” (CARDOSO et al., 2015). 

E, apesar de a avaliação, por sua própria nature-

za, ser um procedimento técnico, ela contribui 

muito para produção política e técnica-científi-
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ca. Logo, pode-se definir que “a AIA é um pro-

cedimento administrativo de tomada de decisão, 

que vem com uma série de métodos que podem 

ser aplicados em diferentes situações, que vão 

desde projetos individuais às políticas, planos 

e programas” (FISCHER & JHA-THAKUR, 2013). 

Consiste em uma família de ferramentas, in-

cluindo avaliação de impacto social, avaliação de 

impacto da biodiversidade e avaliação de impac-

to na saúde (LEUNG et al., 2015).

De tal modo, Sánchez (2008) orienta que toda 

AIA tenha os seguintes pontos em comum: é um 

conjunto estruturado de procedimentos; é regi-

da por legislação ou regulamentação específica; 

é documentada; envolve diversos participantes; 

é voltada à análise de viabilidade ambiental, ou 

seja, seus critérios devem servir para avaliar se e 

até que ponto um determinado projeto é compa-

tível com as condições do ambiente em que pre-

tende se inserir.

No Brasil, é por meio do licenciamento ambien-

tal, um dos principais instrumentos de comando 

e controle da Política Nacional de Meio Ambien-

te do Brasil, estabelecido pela mesma Lei, que “a 

Administração Pública busca exercer o neces-

sário controle sobre as atividades humanas que 

interferem nas condições ambientais, de forma 

a compatibilizar o desenvolvimento econômico 

com a preservação do equilíbrio ecológico” (MI-

LARÉ, 2009). 

O instrumento como um “(...) processo admi-

nistrativo, eivado de instrumentos de gestão 

ambiental e participação pública, propicia a 

avaliação dos impactos socioambientais dos 

determinados projetos, visando a uma decisão 

administrativa sensata quanto ao deferimento 

ou indeferimento de uma licença ambiental pelo 

órgão ambiental competente” (TEIXEIRA, 2010). 

Por meio dele, conforme a Resolução Conama nº 

237, de 19 de dezembro de 1997, o órgão am-

biental competente licencia a localização, ins-

talação, ampliação e a operação de empreen-

dimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencial-

mente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamen-

tares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

Entretanto, “(...) seus objetivos limitam-se a 

subsidiar as decisões de aprovação de projetos 

de empreendimentos individuais, e não os pro-

cessos de planejamento e as decisões políticas e 

estratégicas que os originam” (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2002). No caso de projetos e 

atividades que possam causar significativa de-

gradação ambiental, a legislação atual do Brasil 

exige que EAs guiem o órgão ambiental para au-

torizar (ou não) as iniciativas de desenvolvimen-

to propostas (BRAGAGNOLO et al., 2017).  

De acordo com a Resolução Conama nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997, são EAs todos e 

quaisquer estudos relativos aos aspectos am-

bientais relacionados à localização, instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou em-

preendimento, apresentado como subsídio para 

a análise da licença requerida.  Cabe principal-

mente às equipes elaboradoras desses estudos 

estabelecer e seguir instrumentos que possam 

complementar a legislação, fazendo-se tecnica-

mente corretos, revisáveis, eficientes e capazes 

de serem traduzidos em linguagem simples para 

acesso e compreensão do público em geral. Essa 

tarefa, contudo, não é simples (SÁNCHEZ, 2008; 

VIEGAS, 2009; NEVES, 2013). 

Ao planejar o estudo, o analista se depara com 

a necessidade de estabelecer critérios para in-

cluir ou excluir determinado impacto potencial 

da relação daqueles que merecerão estudos e 

levantamentos detalhados durante a preparação 

dos estudos. (...) em termos práticos, pelo menos 

três tipos de critério têm se mostrado úteis para 

definir as questões relevantes em um EIA: a ex-
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periência profissional dos analistas; a opinião do 

público e os requisitos legais (SÁNCHEZ, 2008).  

Reconhecer, compreender e considerar a incerte-

za é, portanto, essencial para garantir uma boa 

AIA (LEUNG et al., 2015).

E, apesar de possuir objetivos definidos e apresen-

tados de forma explícita pelo conjunto de normas, 

compreende-se que o licenciamento ambiental 

depende de ferramentas, documentos e EAs que 

possam dar subsídios à adequada análise e ava-

liação ambiental dos empreendimentos/ativida-

des em questão, tais como: Termo de Referência 

(TR), Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), Plano de Controle 

Ambiental (PCA), Relatório de Controle Ambiental 

(RCA), Plano de Recuperação de Áreas Degrada-

das (PRAD) e Parecer Técnico (PT). 

O “órgão ambiental competente através de equi-

pe especializada e fundamentado nestes estu-

dos, inicialmente deve ponderar de alguma for-

ma a consecução do empreendimento/atividade 

em questão, em viabilidade à sustentabilidade e, 

posteriormente no caso de compatibilidade, deve 

direcionar por meio de exigências e requisitos, 

medidas que projetem promover a preservação, a 

conservação e/ou a restauração da qualidade am-

biental” (SÁNCHEZ, 2008; VALINHAS, 2010). 

Portanto, entende-se que o Estado, por meio do 

órgão ambiental, ao assumir essa competência, é 

responsável por indicar que atividades e/ou em-

preendimentos devem passar por exigências, res-

trições e observações para sua instalação e ope-

ração, bem como em alguns casos, ser exigida a 

reposição do recurso pela degradação ambiental. 

2.1 Licenciamento Ambiental de projetos de 
intervenções em cursos d’água 

O processo de composição do licenciamento 

ambiental é um sistema aberto, integrado e mul-

tidisciplinar, que deve estar embasado em prin-

cípios e conhecimentos legais, técnicos e cientí-

ficos, haja vista a diversidade e complexidade de 

projetos e atividades que os demandam. 

Dentro do processo de AIA, a etapa de avaliação 

ou análise técnica dos Estudos Ambientais (EAs) 

apresentados tem a função de verificar a confor-

midade desses estudos com os critérios estabe-

lecidos (SÁNCHEZ, 2008). Diante dessa questão, 

utiliza-se  uma ferramenta denominada Termo 

de Referência (TR) para “(...) estabelecer as dire-

trizes orientadoras, conteúdo e abrangência do 

estudo exigido do empreendedor, em etapa an-

tecedente à implantação da atividade modifica-

dora do meio ambiente” (ABSY et al., 1995). 

Para os casos de projetos de barragens, draga-

gens e retificação de rios, assim como para ou-

tras obras de significativo impacto ambiental, 

Sánchez (2013) cita que o TR deve orientar a ela-

boração, definir o conteúdo, abrangência, méto-

dos e estabelecer a estrutura desses EAs. Além 

disso, a ferramenta, como documento norteador, 

deve integrar as demandas e pontos de vista de 

todos os interessados na atividade/empreendi-

mento proposto.

Considerando a conjuntura do desenvolvimento 

metodológico da área de licenciamento ambien-

tal de obras de intervenções em cursos d’água, 

conforme cita Cruz et al. (2010), há uma grande 

heterogeneidade de comportamentos dos ór-

gãos ambientais, dada a sua volatilidade de pes-

soal ou devido ao peso político da área ambiental 

sobre as decisões referentes aos grandes proje-

tos de investimentos. As incertezas relativas aos 

desenvolvimentos técnico-científicos recentes 

e a pouca disponibilidade de pessoal qualifica-

do nessas áreas novas têm levado a uma gran-

de variedade de comportamentos institucionais, 

resultando em processos de licenciamento que 

não necessariamente acompanham os avanços 

metodológicos refletidos em nível federal nas 

unidades da federação. 
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Além disso, no processo de licenciamento am-

biental de intervenções em cursos d’água, no 

geral, o rio não é considerado um sistema. Sobre 

isso, Cruz  et al. (2010) cita que essa prática não 

está de acordo com o que prevê a legislação am-

biental, a qual prevê que a unidade de planeja-

mento é a bacia hidrográfica e que todos os estu-

dos devem levar em conta os efeitos na mesma. 

Normalmente, o atendimento a esse preceito é 

formalmente contemplado informando a bacia 

hidrográfica na qual está inserido o empreen-

dimento, e não pelo estudo da propagação dos 

impactos em toda a bacia através da conexão da 

rede hidrográfica.

Desse modo, o licenciamento ambiental, apesar 

de ter como fundamento básico, para análise 

para esses tipos de projeto, a bacia hidrográ-

fica como unidade de planejamento, sua análi-

se ambiental está embasada em informações e 

dados locais tendo, assim, uma lacuna referente 

aos impactos gerados ao longo de toda a bacia 

hidrográfica, uma vez que tem o curso d’água 

como principal elemento geomorfológico estru-

turador da dinâmica natural dessa unidade.  

2.2 Dos Estudos Ambientais à Avaliação de 
Impacto Ambiental de projetos de intervenções 
em rios

De acordo com a classificação e informações do 

Portal Nacional do Licenciamento Ambiental do 

MMA (2018), entre o período de 01/01/2010 a 

31/12/2017, 30.856 licenças ambientais esta-

duais do tipo: prévia, de instalação, prévia e de 

instalação, simplificadas e autorização ambien-

tal, na situação de vigentes, concluídas ou venci-

das, foram concedidas para o enquadramento de 

tipologias de hidráulicas como obras de instala-

ção de barragens e diques; dragagem e derroca-

mento em corpos d’água e retificação e canaliza-

ção de cursos d’água. 

Apesar da elaboração de alguns EAs ser comu-

mente exigida na maioria dos Estados do Brasil, o 

conteúdo desses estudos e a fase do licenciamen-

to em que poderão ser solicitados podem variar 

de Estado para Estado, de acordo com legislações 

e procedimentos próprios. “Em muitos estados, o 

EA é substituído por uma listagem de documen-

tos pré-determinados de acordo com a atividade 

e porte do empreendimento” (MMA, 2017).  

A rigor, o conjunto de atos que compõem a do-

cumentação que subsidiará a emissão de uma 

licença ambiental constitui-se em processo ad-

ministrativo, que tramita perante o órgão am-

biental competente (TEIXEIRA, 2010). De acordo 

com Sánchez (2008), a definição dos estudos 

técnicos necessários ao licenciamento cabe ao 

órgão licenciador. Todavia, nos casos de em-

preendimentos que tenham o potencial de cau-

sar degradação significativa, sempre deverá ser 

exigido o EIA, nos termos do dispositivo consti-

tucional como mostra a Fig. 1. 
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Figura 1 - Representação das etapas preliminares à elaboração de um EIA

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado de Viegas (2009)

Nos EIAs, são abordados os aspectos técnicos 

necessários à avaliação dos impactos ambientais 

a serem gerados pelo empreendimento (PERMI-

NOVA, 2016; MMA, 2017). Além disso, esse tipo 

de estudo “(...) deve ser transparente, responsá-

vel e participativo, a fim de identificar correta-

mente os impactos e as medidas de mitigação e, 

assim, permitir decisões que reduzem os custos 

sociais e ambientais que os indivíduos devem su-

portar” (WILLIAMS & DUPUY, 2017). 

Para Viegas (2009), a complexidade inerente 

a esse tipo de estudo requer a conjugação de 

elementos do ambiente natural – quanto à sua 

identificação, impactos sofridos e prognósticos 

futuros – e do ambiente criado socioeconômica 
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e culturalmente. Ou seja, o EIA evoca a si a plu-

ralidade e a diversidade de disciplinas e visões de 

mundo que o ensejam.

Desse modo, conforme a Resolução Conama nº 

001/1986, para os casos de obras hidráulicas para 

exploração de recursos hídricos, tais como: barra-

gem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de sa-

neamento ou de irrigação, abertura de canais para 

navegação, drenagem e irrigação, retificação de 

cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias e diques são objetos de AIA, 

a partir da análise de Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

Segundo Teixeira (2010), a pretensão de insta-

lação desse tipo de obra traz consigo, além da 

obrigatória elaboração de EIA e Rima a atestar a 

viabilidade socioambiental do projeto, uma série 

de etapas a ser observada no referido processo, 

qualificando-o como um processo administrati-

vo de procedimento complexo.  

Além disso, destaca-se que o “EIA e Rima, bem 

como as demais AIAs, têm de ser exigidos, elabora-

dos e aprovados antes da concessão da licença pré-

via, até porque se trata de pré-requisito” (MIRRA, 

2002). Todavia, alguns casos podem não ser con-

siderados pelo órgão ambiental competente como 

empreendimento/atividade de significativo impac-

to ambiental. Nessa situação, são exigidos apenas 

estudos ambientais de menor complexidade para 

compor o processo de licenciamento ambiental.  

Assim, independentemente dos estudos exi-

gidos, mas diante da complexidade desses ti-

pos projetos e de seus impactos no ambiente, a 

equipe técnica elaboradora e, principalmente, 

a equipe avaliadora em âmbito governamental, 

devem estar embasadas de informações e dados 

coerentes e seguros para oferecer embasamen-

to técnico-científico à composição de avaliação 

conclusiva e, consequentemente, posterior to-

mada de decisão sobre o desenvolvimento do 

projeto proposto.

3 METODOLOGIA DE TRABALHO
Este trabalho, caracterizado como pesquisa do 

tipo descritiva e exploratória de caráter quali-

tativo, tem como enfoque o levantamento de 

dados e informações obtidas por meio de revi-

são bibliográfica e pesquisa documental, tendo 

como grupo amostral 10 (dez) estudos ambien-

tais (EIA, RIMA, Relatório Ambiental Simplifica-

do (RAS) e outros), componentes de processos 

de licenciamento ambiental (licenças prévias, 

licenças de instalação ou autorizações ambien-

tais) de projetos de intervenções em rios (obras 

de construção de barragem, dragagem, retifi-

cação e requalificação de cursos d’águas), sele-

cionados aleatoriamente e submetidos entre os 

anos de 2010 a 2017 à AIA dos seguintes órgãos 

ambientais estaduais brasileiros: Agência Esta-

dual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), 

à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb) e à Secretaria de Estado de Meio Am-

biente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 

Gerais (SEMAD) (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Processos de projetos de intervenções em cursos d’água submetidos ao licenciamento ambiental e 
consultados em arquivos de órgãos ambientais estaduais do Brasil

Nº de identificação 
de projeto Nº do processo Ano de origem Tipo de projeto Tipo de licença 

ambiental
Órgão de 
Origem Situação

01 011851 2010 Retificação de curso 
d’água

Licença de 
instalação SEMAD Deferido 

02 001637 2011 Barragem para 
abastecimento Licença prévia CPRH Deferido

03 000095 2012 Barragem para 
abastecimento Licença prévia CPRH Deferido

04 011794 2012 Requalificação 
fluvial

Licença prévia e 
de instalação CPRH Em análise

05 000189 2013 Barragem para 
abastecimento Licença prévia Cetesb Deferido

06 008765 2013 Barragem para 
contenção de cheias Licença prévia SEMAD Deferido

07 018361 2014 Dragagem Autorização 
ambiental SEMAD Deferido

08 000113 2014
Barragem para 

abastecimento e 
contenção de cheias

Licença prévia Cetesb Deferido

09 008598 2016 Requalificação 
fluvial

Licença de 
instalação CPRH Em análise

10 001733 2017 Retificação de curso 
d’água

Licença de 
instalação CPRH Deferido

Fonte: Elaborado pela autora

Desse modo, para consecução do objetivo, a pesqui-

sa está estruturada em etapas que se desdobram em 

pré-análise e exploração de material documental e 

bibliográfico; coleta e tratamento de informações 

e dados documentais e bibliográficos; desenvolvi-

mento de protocolo de análise dos dados e informa-

ções; e, por fim, apresentação e interpretação dos 

resultados obtidos, como mostra a Fig. 2. 

 
Figura 2 - Representação das etapas metodológicas para consecução do objetivo da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora
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Com relação à pesquisa documental, esta confe-

re embasamento à discussão quanto à análise de 

coerência, a qual incide na verificação da consis-

tência dos dados e informações apresentadas e 

fundamentadoras dos estudos ambientais solici-

tados no licenciamento ambiental. Assim, como 

ferramenta para análise da documentação obtida 

na pesquisa, é elaborado um protocolo de análi-

se documental de caráter qualitativo, à luz da ex-

periência técnica do autor deste trabalho, sendo 

baseado na Resolução Conama nº 01/1986 e nos 

trabalhos técnicos de Lee (1999), Sánchez (2008), 

Viegas (2009), Cruz (2013) e Canter (2014).

Esse protocolo elaborado de forma genérica, 

é composto por 10 (dez) critérios de análises 

adaptados de Bojórquez-Tapia & Garcia (1998), 

onde cada um deles foi subdividido, tendo o to-

tal de 18 (dezoito) itens de análise. Para cada 

item foi determinada uma pontuação escalar 

em números inteiros, cuja gradação de menor 

para maior corresponde ao grau crescente de 

cumprimento do critério. Foram convenciona-

das de zero (0) a dois (2); de zero (0) a três (3); 

ou de zero (0) a cinco (5), a depender do crité-

rio. A pontuação zero (0) representa o não cum-

primento do critério exposto, e o número mais 

elevado apresentado, para cada critério, o ple-

no cumprimento do mesmo, finalizando o esco-

re total de 45 (quarenta e cinco) pontos, como 

mostra o Quadro 2.

Quadro 2 - Protocolo de análise documental e consistência técnica de estudos ambientais

Critérios Descrição Pontos

Informação
Os dados necessários para identificação 
e análise dos impactos são formalmente 
apresentados e analisados

Diagnóstico ambiental

Não 0

Sim, com omissões importantes 1

Sim, mas insuficiente para análise 2

Sim, mas de difícil compreensão 3

Sim, com poucas correções necessárias 4

Sim, apresetação exata e adequada 5

Características técnicas  
do projeto

Não 0

Sim, com omissões importantes 1

Sim, mas insuficiente para análise 2

Sim, mas de difícil compreensão 3

Sim, com poucas correções necessárias 4

Sim, apresetação exata e adequada 5

Características técnicas de 
projetos alternativos

Não 0

Sim, com omissões importantes 1

Sim, mas insuficiente para análise 2

Sim, com poucas correções necessárias 3

Sim, apresetação exata e adequada 4

Documentação As fontes de informação são claramente referidas

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Levantamento
Os levantamentos de dados primários 
e secundários são descritos com 
metodologia, resultados e interpretação

Dados e informações 
ambientais

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Dados e informações sociais

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Dados e informações 
econômicas

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Metodologia Técnicas usadas para análise dos impactos são descritas e usadas de 
acordo com a descrição apresentada

Não 0

Sim, com limitações técnicas 1

Sim, bastante clara 2

Continua...

Carvalho ATF, Cabral JJSP

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 06-22 | Abr a Jun,  2020



17

Continuação

Critérios Descrição Pontos

Coerência Dados apresentados são usados para a análise dos impactos

Não 0

Sim, parcialmente alguns são 
desconsiderados e/ou omitidos 1

Sim, de forma objetica e multidisciplinas 2

Quantificação Estimativas quantitativas aplicadas

Na área afetada

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, claramente 2

Nas atividades do projeto

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, claramente 2

Consistência Definição prévia e aplicação de critérios de avaliação da importância dos 
impactos previstos

Não 0

Sim, mas com aplicação ilógica 1

Sim, mas com aplicação inconsistente 2

Sim, com aplicação consistente 3

Objetividade

Análises e conclusões são imparciais

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Impactos relevantes são destacados

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Especificidade Medidas mitigadoras estão relacionadas aos impactos previstos

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Auditabilidade

Programa de acompanhamento e 
monitoramente de medidas mitigadoras 
(os impactos positivos e negativos, 
indicando os fatores e parâmetros a 
serem considerados)

Medidas mitigadoras 
apresentadas estão de 
acordo com os resultados da 
avaliação de impactos

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, totalmente 2

Medidas mitigadoras 
consistentes e detalhadas

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, totalmente 2

Rastreabilidade (medidas 
mitigadoras são formuladas 
para permitir a verificação  
posterior de sua aplicação e 
eficiência

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, totalmente 2

Escore total 45

Fonte: Baseado na Resolução Conama nº 01/1986, Bojórquez-Tapia & Garcia (1998), Lee (1999), Sánchez (2008), Viegas (2009) e Canter et al. (2014)

Desse modo, os processos de licenciamento,  

com seus estudos ambientais selecionados, 

são analisados e enquadrados na descrição dos 

critérios do referido protocolo, obtendo-se, as-

sim, pontuações relativas à sua qualidade do-

cumental e consistência técnica dos dados e 

informações apresentados. Estes, são então di-

recionados ao julgamento quanto aos aspectos 

de clareza, coerência e rigor técnico-científico, 

uma vez que essa ferramenta tem a finalidade 

de demonstrar quantitativamente a coerência 

técnica existente na composição de estudos 

ambientais de obras de intervenções em cursos 

d’água a partir da consideração de elementos e 

fatores definidos em legislação ambiental e em 

TRs de processos de licenciamento ambiental 

dessa tipologia objeto de investigação.

Por fim, como forma de classificar a coerência 

técnico-documental dos processos analisados, 

estes são enquadrados de acordo com a pon-

tuação total obtida, no Quadro 3, a qual tem sua 

escala de gradação baseada no valor do escore 

total do protocolo (45 pontos), e estruturada 

a partir do modelo de Escala de Likert (LIKERT, 

1932; DALMORO & VIEIRA, 2013). 
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Quadro 3 – Escala de classificação de coerência técnico-documental por pontuação dos estudos ambientais dos 
projetos de intervenções em cursos d´água

Totalmente 
incoerente

Muito 
incoerente  Pouco coerente Muito coerente Totalmente 

coerente

1 a 9 10 a 18 19 a 27 28 a 36 37 a 45

Fonte: Elaborado pela autora

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos documentos e estudos 

ambientais dos citados processos de licencia-

mento ambiental, as informações e os dados 

obtidos foram definidos e enquadrados con-

forme parâmetros estabelecidos no protocolo 

de análise elaborado. Desse modo, a qualidade 

documental e a consistência técnica desses es-

tudos foram qualiquantificados de acordo com 

a escala de classificação de coerência técnico-

documental por pontuação, como forma de de-

monstração de clareza, coerência e rigor técni-

co-científico (Quadro 4):   

Quadro 4 – Classificação de coerência técnico-
documental por pontuação, dos estudos ambientais 

dos projetos de intervenções em cursos d´água

Nº de 
identificação 
do processo

Pontuação obtida 
no Protocolo 

análise

Classificação de coerência 
técnico-documental

01 18 Muito incoerente  

02 18 Muito incoerente  

03 31 Muito coerente

04 26 Pouco coerente

05 26 Pouco coerente

06 17 Muito incoerente  

07 20 Pouco coerente

08 38 Totalmente coerente

09 28 Muito coerente

10 12 Muito incoerente

Fonte: Elaborada pela autora

Considerando a pontuação máxima estabele-

cida no Protocolo de análise (Quadro 2), obser-

va-se na Tabela 1 a pontuação detalhada por 

critérios. No geral, os estudos ambientais ana-

lisados apresentam boa qualidade de informa-

ções técnicas sobre o projeto, com diagnóstico 

ambiental satisfatório, exposição das informa-

ções ambientais, estimativas quantitativas 

aplicadas ao projeto e especificidade e audita-

bilidade satisfatórias referentes às medidas mi-

tigadoras diante dos impactos previstos e sobre 

os resultados da avaliação de impactos. 

Todavia, entre as pontuações alcançadas, veri-

fica-se que nesses projetos de intervenções, em 

sua maioria, não foram apresentados projetos 

alternativos, as fontes de informações docu-

mentais não são claramente referidas, dados 

sociais e econômicos não são tratados de forma 

direta e, por muitas vezes, são desconsiderados, 

como também, as análises e conclusões não  

são imparciais. 

Por fim, destaca-se que nenhum dos processos 

analisados obteve a pontuação máxima de 45 

(quarenta e cinco) pontos, tendo em sua maio-

ria, valores entre 25 e 30 pontos, podendo-se 

classificar como de pouca coerência técnico- 

documental.

Carvalho ATF, Cabral JJSP
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TABELA  1 - Pontuação dos estudos ambientais referentes aos projetos de intervenções em cursos d’água, a partir da 
aplicação do Protocolo de análise técnico-documental

Critérios Descrição Projeto 
1

Projeto 
2

Projeto 
3

Projeto 
4

Projeto 
5

Projeto 
6

Projeto 
7

Projeto 
8

Projeto 
9

Projeto 
10

Informação

Os dados necessários 
para identificação e 
análise dos impactos 
são formalmente 
apresentados e 
analisados

Diagnóstico 
ambiental 2 1 4 4 4 3 4 5 4 2

Características 
técnicas  
do projeto

4 2 5 2 4 4 4 4 4 4

Características 
técnicas 
de projetos 
alternativos

0 0 1 0 1 0 0 4 0 0

Documentação As fontes de informação são claramente 
referidas 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

Levantamento

Os levantamentos 
de dados primários 
e secundários são 
descritos com 
metodologia, resultados 
e interpretação

Dados e 
informações 
ambientais

1 2 1 1 1 1 1 2 2 0

Dados e 
informações 
sociais

0 1 1 1 0 0 0 2 2 0

Dados e 
informações 
econômicas

0 1 1 1 1 0 0 1 1 0

Metodologia
Técnicas usadas para análise dos impactos 
são descritas e usadas de acordo com a 
descrição apresentada

1 2 1 2 0 1 1 1 1 0

Coerência Dados apresentados são usados para a 
análise dos impactos 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0

Quantificação Estimativas 
quantitativas aplicadas

Na área afetada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Nas atividades 
do projeto 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

Consistência
Definição prévia e aplicação de critérios 
de avaliação da importância dos impactos 
previstos

0 0 2 2 2 0 0 3 1 0

Objetividade
Análises e conclusões são imparciais 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0

Impactos relevantes são destacados 1 1 2 1 2 0 0 2 1 0

Especificidade Medidas mitigadoras estão relacionadas 
aos impactos previstos 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1

Auditabilidade

Programa de 
acompanhamento e 
monitoramente de 
medidas mitigadoras 
(os impactos positivos e 
negativos, indicando os 
fatores e parâmetros a 
serem considerados)

Medidas 
mitigadoras 
apresentadas 
estão de 
acordo com os 
resultados da 
avaliação de 
impactos

1 1 2 1 2 1 2 2 2 1

Medidas 
mitigadoras 
consistentes e 
detalhadas

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Rastreabilidade 
(medidas 
mitigadoras 
são formuladas 
para permitir 
a verificação  
posterior de 
sua aplicação e 
eficiência

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Pontuação total 18 18 31 26 26 17 20 38 28 12

Fonte: Elaborada pela autora

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 06-22 | Abr a Jun,  2020

Avaliação de impacto ambiental de projetos de intervenções em cursos d’água no Brasil: 
análise documental e de coerência técnica de estudos ambientais



20

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de as pontuações atribuídas aos estudos 

ambientais terem como base a utilização do Pro-

tocolo de análise elaborado e de serem indicadas 

pelo pesquisador-observador, entende-se que, 

embora sejam documentos exigidos por Lei, os 

Estudos Ambientais em muitos casos não apre-

sentam conformidade em relação à apresenta-

ção de informações e dados técnicos essenciais 

ao processo de Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA), dificultando tecnicamente as análises para 

o devido licenciamento ambiental da atividade/

empreendimento em questão. 

Sabe-se que a elaboração dos estudos ambien-

tais é de responsabilidade de profissionais es-

pecialistas na área, porém em muitos estudos, 

como mostram os resultados apresentados, a 

sobreposição de laudos técnicos e descrições se-

paradas de elementos ambientais, bem como de 

aspectos sociais e econômicos, pode levar à in-

terpretação apenas pontual do objeto de estudo. 

Esse fato pode ser atribuído à falta de orienta-

ções e procedimentos padrões quanto à elabo-

ração desses documentos e apresentação das 

informações, contribuindo, assim, para a falta 

de precisão, clareza e coerência técnica que deve 

subsidiar a análise técnica dos órgãos ambien-

tais responsáveis pela tomada de decisão.  

Desse modo, pode-se compreender que a práti-

ca de elaboração de estudos ambientais para a 

AIA, pode, então, acontecer simplesmente pelo 

formalismo documental do processo de licen-

ciamento ambiental, visando à obtenção de li-

cenças ambientais, até mesmo para os casos de 

empreendimentos e atividades de significativos 

impactos ambientais, uma vez que, apesar de 

não atenderam a determinações jurídicas e téc-

nicas, os processos analisados podem ser artifí-

cios de solicitações atendidas. 

Além disso, embora a pesquisa tenha como 

fundamento a aplicação do protocolo em um 

quantitativo limitado de estudos ambientais de 

projetos de intervenções em cursos d’água, con-

sidera-se que o seu propósito principal foi alcan-

çado. Com esta ferramenta aprimorada, foi pos-

sível classificar a coerência técnico-documental 

desses estudos de projetos específicos como, 

também, o mesmo pode ser empregado para ou-

tras diferentes tipologias com distintos objetos 

de avaliação ambiental. 

No mais, é importante também ressaltar que o 

não cumprimento de um Termo de Referência 

(TR) e/ou de recomendações de equipe técnica 

especializada do órgão ambiental pode motivar a 

não aprovação de um determinado projeto e que 

o protocolo de análise elaborado pode ser um 

instrumento de aplicação rápida, que pode clas-

sificar e apresentar a qualidade da consistência 

documental e técnica dos estudos ambientais.

6 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
O Canal do Mangue, um importante corpo hídrico situado na região central da cidade do Rio de Janeiro, rece-

be as águas de rios locais e contribuições de águas pluviais, entre outras. Parte do canal se situa em área ur-

bana que está sofrendo transformações no projeto Porto Maravilha. O canal deságua na Baía da Guanabara, 

sistema hídrico ambientalmente fragilizado. Neste trabalho foram feitas quatro campanhas de amostragem 

em um ano, em cinco pontos ao longo do canal, de modo a verificar a qualidade da água. Para um dos pontos 

foram feitas coletas para investigar o tratamento físico-químico da água do canal com vistas ao reúso. Os 

resultados revelam qualidade insatisfatória das águas com respeito à maioria dos parâmetros. Todavia, veri-

ficou-se que empregando um sistema de tratamento simples para parte da água do canal seria possível gerar 

água de reúso para algumas aplicações. Foram feitas observações sobre o estado de conservação do canal e 

propostas para aprimorar o seu funcionamento.

Palavras-chave: Canal do Mangue. Tratamento de água. Reúso de água.

Abstract
Mangue channel is an important water body located in the central area of Rio de Janeiro, which is the recipient of 

some local rivers, rainwater and other contributions. The channel is partially located in an urban area that is being 

transformed in the Porto Maravilha project. The water of the channel flows to the Guanabara Bay, a system envi-

ronmentally fragile. Four sampling campaigns were conducted during a year in five selected points of the channel in 

order to investigate the water quality. For one selected point two additional sampling campaigns were performed to 

conduct a study of physical-chemical treatment the water aiming reuse. The results indicate that for most analyzed 

parameters the water quality can be considered unsatisfactory. On the other hand, the utilization of a simple water 

treatment process can produce water for reuse in some applications. Observations were made about the state of 

conservation of the water channel and proposals were made to enhance its operation.

Keywords: Mangue channel. Water treatment. Water reuse.
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1 INTRODUÇÃO
A região da cidade do Rio de Janeiro atualmente 

denominada Cidade Nova era, no século XIX, um 

grande manguezal. Ainda no período imperial, o 

governo planejou a construção de um canal para 

sanear o local e receber a água dos rios da região 

e as águas pluviais. As obras se prolongaram de 

1857 a 1860, quando o canal foi inaugurado. Pos-

teriormente, em 1906, foi feito o prolongamento 

do canal, em paralelo à Avenida Francisco Bicalho, 

até a Baía de Guanabara (DUNLOP, 1955).

O canal atravessa uma região importante e cen-

tral da cidade. Passa ao largo do centro adminis-

trativo da prefeitura e é componente das paisa-

gens das avenidas Presidente Vargas e Francisco 

Bicalho. Por fim, deságua na Baía de Guanabara, 

um corpo d’água de grande relevância para a ci-

dade, mas muito afetado pela poluição.

A região da Avenida Francisco Bicalho sofreu, ao 

longo dos anos, severa deterioração urbana. O 

mesmo aconteceu com parte da região da Ave-

nida Presidente Vargas. Uma expectativa de re-

vitalização dessas áreas surgiu quando a cidade 

do Rio de Janeiro atraiu grandes eventos como 

a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos. 

Nesse contexto foi elaborado o projeto denomi-

nado Porto Maravilha, que prevê enorme reforma 

urbana na área portuária e nos seus arredores. 

Embora investimentos estejam sendo feitos na 

região, não se tem conhecimento de plano para 

revitalizar o Canal do Mangue, realizando a dra-

gagem de trechos assoreados, a manutenção das 

paredes laterais, o aprimoramento paisagístico 

e, sobretudo, a melhora da qualidade da água em 

toda a extensão do canal.

Os principais rios tributários do canal são: Joana, 

Maracanã, Trapicheiro, Comprido e Papa-couve. 

Para atenuar o crônico problema das enchentes, 

na região da Praça da Bandeira e do Maracanã, 

estão sendo construídos reservatórios (“pis-

cinões”) em quatro locais (dois deles já conclu-

ídos). Além disso, está em obras o projeto de 

desvio do curso final do Rio Joana, que não mais 

desaguará no Canal do Mangue, mas sim direta-

mente na Baía da Guanabara, muito próximo ao 

local onde deságua o canal. A obra prevê a cone-

xão do rio Maracanã ao rio Joana, que seria utili-

zada em caso de fortes chuvas (BORGES, 2013). 

Todas essas ações governamentais irão alterar o 

funcionamento do Canal do Mangue. 

Estima-se que a vazão do canal será reduzida em 

mais de 30% (CANHOLI& GRACIOSA, 2014). Essa 

redução de vazão se dará no trecho do canal que 

margeia a Avenida Francisco Bicalho e poderá 

intensificar a deposição de sólidos nesse ramo, 

muito embora as observações feitas neste traba-

lho indiquem que as zonas de assoreamento do 

canal estão mais presentes no ramo adjacente à 

Avenida Presidente Vargas.

Os países desenvolvidos têm implantado com 

êxito programas de recuperação das águas de 

regiões urbanas. Um exemplo admirável foi a re-

cuperação das águas do porto de Copenhague, 

que permitem hoje a prática da natação (BRUEL, 

2012). As águas, sendo bem público, devem ser-

vir à população não apenas para abastecimento, 

mas para outras atividades como a recreação ou 

o simples deleite. É frustrante observar um canal 

construído com esmero e material de qualidade, 

ainda no século XIX, em mau estado de conser-

vação e transportando para a Baia da Guanabara 

água poluída.

Ao iniciar este trabalho tinha-se como objetivo 

fazer um diagnóstico da qualidade da água do 

Canal do Mangue. Ao longo dele verificou-se que 

apesar de a qualidade da água ser insatisfatória, 

ela era passível de tratamento para obtenção de 

água de reúso para aplicações não nobres, como 

lavagem de pisos e jardinagem. A água de reú-

so usada para a limpeza das ruas onde ocorrem 

feiras livres vem de ETE distante de muitos pon-

tos de utilização, o que encarece o transporte de 
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um material de pouco valor econômico. Assim, 

investigou-se com mais propriedade algumas 

técnicas físico-químicas para produzir água de 

reúso em um local central da cidade, próximo a 

bairros populosos como Tijuca, Vila Isabel, Rio 

Comprido e outros.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Coleta de amostras

A Fig. 1 é uma representação esquemática do 

Canal do Mangue e do coletor da Rua Francisco 

Eugênio. Na figura estão indicados os cinco pon-

tos de amostragem. As coletas nos cinco pontos 

foram feitas em períodos secos e chuvosos, entre 

10 e 15 horas nos seguintes dias: 05/08/2015; 

26/10/2015; 23/02/2016; 14/06/2016. Nenhu-

ma coleta foi feita sob precipitação de chuvas 

para que não houvesse interferência nos resul-

tados. Duas coletas adicionais foram feitas em 

11/10/2016 e 23/11/2016 com o intuito de in-

vestigar o tratamento da água. Neste caso, as 

amostras foram coletadas no ponto 1. 

A coleta das amostras de água era feita com auxí-

lio de um recipiente amarrado a um cabo, sempre 

que possível, no centro do canal e em profundi-

dade média. Uma vez coletada, a amostra era 

vertida em uma tela para retenção de partícu-

las maiores do que 3 mm. A seguir as amostras 

eram armazenadas em recipientes totalmente 

preenchidos e estocadas em isopor com gelo até 

serem transferidas para o laboratório, onde fica-

vam armazenadas em temperatura inferior a 4oC 

até serem processadas e analisadas. As coorde-

nadas (GPS) dos pontos de amostragem são as 

seguintes: ponto 1, 22°54’00.7”S; 43°12’36.6”W 

- ponto 2, 22°54'24.2"S; 43°12'41.0"W - pon-

to 3, 22°54'34.3"S; 43°12'34.3"W - pon-

to 4, 22°54'36.1"S; 43°12'22.2"W- ponto 5 

22°54'29.6"S; 43°12'02.3"W.

 
Figura 1. Desenho esquemático do canal com pontos 

de amostragem.

O ponto 1 está localizado na avenida Francisco 

Bicalho, próximo ao Terminal Rodoviário do Rio 

de Janeiro. O ponto 2 fica na rua Francisco Eu-

gênio, próximo ao número 20, no canal onde 

desembocam os rios Joana e Maracanã. O ponto 

3 situa-se na esquina da avenida Francisco Bi-

calho próximo à curva do canal. O ponto 4 fica 

na avenida Presidente Vargas, próximo à estação 

Cidade Nova do Metrô, e o ponto 5 se situa na 

avenida Presidente Vargas próximo ao prédio da 

Nova CEDAE.

2.2 Procedimentos analíticos

A determinação dos parâmetros físico-químicos 

foi realizada com base nos procedimentos descri-

tos em APHA (APHA, 2012). Após a coleta, as aná-

lises foram realizadas para  obter informação sobre 

a qualidade das águas do canal. Os seguintes pa-

râmetros de qualidade de água foram determina-

dos: demanda química de oxigênio (DQO), carbono 

orgânico dissolvido (COD), fósforo total, nitrogênio 

amoniacal, pH, turbidez, cor, sólidos suspensos 

totais (SST), sólidos dissolvidos totais (SDT), sóli-
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dos suspensos voláteis (SSV), temperatura, teor de 

óleos e graxas, teor de cloreto, oxigênio dissolvido 

(OD), absorbância (254 nm) e coliformes. Na Tabela 

1 encontram-se citados os métodos utilizados para 

a determinação dos parâmetros referidos. 

Para as três últimas coletas foram realizados en-

saios de toxicidade com os organismos Aliivibri 

ofisheri e Daphnia similis. Para a bactéria marinha 

luminescente Aliivibrio fisheri foi adotado o mé-

todo NTB 15411-3 (ABNT, 2012) e, para tal, foi 

empregado o equipamento Microtox (SDI, Mo-

delo 500). Para o microcrustáceo de água doce 

Daphnia similis foi utilizado o método descrito na 

norma NTB 12713 (ABNT, 2009).

 Tabela 1. Métodos de determinação dos parâmetros de qualidade de água.

Parâmetro Número do Método Método

pH 4500-H+ B Potenciométrico

Temperatura 2550 ---

Turbidez 2130 B Nefelométrico

Cor Verdadeira 2120 C Espectrofotométrico

Cor Aparente 2120 C Espectrofotométrico

DQO 5220 D Colorimétrico

COD 5220 D Colorimétrico

SDT 2540 C ---

SST 2540 C ---

SSV 2540 C ---

Nitrogênio Amoniacal 4500-NH3 D Método do Eletrodo Seletivo de Amônia

Fósforo Total 4500-P E Método do Ácido Ascórbico

Óleos e Graxas 5520 D Método de Extração por Soxhlet

Cloreto 4500-Cl- B Método Argentométrico (Mhor)

Oxigênio Dissolvido 4500-O G Método do eletrodo de membrana

Absorbância 254nm (Abs254) 5910 B Método de Absorção Ultravioleta

Coliformes termotolerantes 9223 B Teste de Coliforme com substrato 
enzimático -Tubos Múltiplos Normal

Coliformes totais 9223 B Teste de Coliforme com substrato 
enzimático -Tubos Múltiplos Normal

2.3 Ensaios de tratamento da água

Os ensaios foram feitos com amostras de água 

coletadas no ponto 1 nas datas 11/10/2016 e 

23/11/2016. Primeiramente investigou-se o 

efeito do teor de cloreto férrico para uma ampla 

faixa (50 a 400 mgL-1) desse coagulante escolhi-

do. Face aos resultados obtidos, restringiu-se a 

investigação à faixa de 5 a 100 mgL-1. Verificou- 

se o efeito do teor de FeCl
3
 na remoção de turbi-

dez como principal critério de análise de desem-

penho. Posteriormente, investigou-se o efeito 

daquela variável sobre outros parâmetros: cor 

verdadeira e DQO bruta. 

Os ensaios foram realizados em equipamento de 

jarros (Phipps & Bird Stirrer, Modelo 7790-400) 

com volumes de líquido de 1 L cada. Após a adição 

da quantidade preestabelecida de cloreto férrico 

(Vetec Química Fina Ltda), manteve-se agitação 

rápida (30 rpm) por 5 minutos e lenta (300 rpm) 

por 15 minutos. A seguir o conteúdo dos jarros 

ficou em repouso por 30 min. Os ensaios foram 

conduzidos sem ajuste de pH das amostras. 

Após a coagulação houve adição de hipoclori-

to de sódio (NaClO) à água, na concentração de 

3 mgL-1. O volume do lodo formado foi medido 

nesses ensaios e o líquido sobrenadante foi sub-

metido às seguintes determinações: turbidez, 

DQO bruta e filtrada, COD, cor verdadeira e coli-

formes, a fim de verificar a eficácia do tratamen-

to, comparando-se os resultados das amostras 
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brutas e tratadas. O volume de lodo gerado foi 

medido e expresso em percentagem do volume 

inicial da amostra. 

  

2.4 Observações sobre o estado do canal  
do mangue

Durante as amostragens, a equipe de coleta se 

deslocou pelas margens do canal, passou por suas 

pontes e observou pontos de assoreamento, tu-

bulações de proveniência não conhecida que de-

ságuam no canal, população de rua que utiliza a 

água do canal e pequenos grupos de meliantes 

na confluência das avenidas Presidente Vargas e 

Francisco Bicalho. A documentação fotográfica 

realizada de vários pontos do canal serviu de base 

para que propostas de operação e funcionamento 

fossem feitas no âmbito deste trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análises físico-químicas das amostras

Na Tabela 2 encontram-se os valores médios dos 

parâmetros físico-químicos determinados para 

os 5 pontos de amostragem. O desvio padrão de 

cada conjunto específico de resultados também 

está indicado. Nos casos em que o coeficiente 

de variação (desvio padrão/média, expresso em 

percentagem) foi maior do que 100%, optou-se 

por apresentar na tabela o intervalo de variação 

(valores mínimo e máximo) daquele parâmetro. 

Observa-se que para um dado ponto ocorre 

grande variação dos valores dos parâmetros para 

o conjunto de amostras coletadas. Com exceção 

do pH e da temperatura, os demais parâmetros 

apresentaram grande variação para um mesmo 

ponto e, em termos médios, menor variação en-

tre diferentes pontos. De algum modo esse era 

um resultado esperado, dado que o canal recebe 

contribuições de vários rios, de águas pluviais e 

até de descartes irregulares, com regimes de flu-

xo e vazões variáveis ao longo do tempo. Os va-

lores extremos de pH e temperatura para todo o 

universo de amostras coletadas foram: 6,1 (pon-

to 3, 4ª. coleta), 7,4 (ponto 2, 2ª. coleta) e 20oC 

(pontos 1 a 5, 1ª. coleta), 25oC (pontos 1 a 5, 3ª. 

coleta), respectivamente. 

No que se refere à matéria orgânica, expressa 

como DQO e COD, em função do aporte de rios 

que recebem esgotos e outros despejos, espera-

va-se até maiores teores desses parâmetros. A 

DQO bruta média nos pontos amostrais ficou na 

faixa de 56 a 132 mg L-1. O maior valor registra-

do, levando-se em conta todas as amostras cole-

tadas, foi de 305 mg L-1, pontualmente elevado. 

Os valores médios de DQO filtrada se situaram 

entre 28 e 60 mg L-1 e a razão DQO filtrada por 

DQO bruta, para os valores médios dos pontos de 

amostragem, foi de 0,47 ± 0,14. Ou seja, o mate-

rial orgânico particulado e o dissolvido têm pra-

ticamente igual contribuição para a demanda de 

oxigênio. No caso do COD, as médias por ponto 

de amostragem variaram de 10 a 21 mgCL-1 e o 

maior valor encontrado no conjunto de amostras 

coletadas foi de 47 mgCL-1 (ponto 3, 2ª. coleta).

Não se constatou correlação entre os valores de 

DQO filtrada e COD, possivelmente devido à va-

riabilidade observada. A razão entre DQO filtra-

da e COD também teve forte variação, mas para 

valores médios foi de 3,1 ± 1,3 e para o conjunto 

de amostras foi de 3,6 ± 2,7. O valor da razão en-

tre esses dois indicadores pode variar dependen-

do da composição dos poluentes hídricos. Para 

efluentes industriais e domésticos, essa razão em 

geral se situa em uma faixa de 2 a 7 (SANT’ANNA 

JR., 2013) 

Um parâmetro que se apresentou em níveis crí-

ticos ao longo do canal foi o teor de oxigênio 

dissolvido, sempre abaixo de 1 mg L-1; em alguns 

pontos, inferior o 0,5 mg L-1. O canal tem um es-

coamento, em geral, quiescente, sem turbilhões 

ou redemoinhos, o que acarreta em baixa taxa de 
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transferência de oxigênio do ar para a água. Se o 

nível de OD fosse maior, a capacidade de autode-

puração do canal seria aumentada.

Outro parâmetro que apresenta valores rela-

tivamente críticos é o N-amoniacal, cujos va-

lores médios em cada ponto variaram de 16 a  

29 mg L-1. Quanto às amostras analisadas, ve-

rificou-se que para 41% delas o nível desse pa-

râmetro superou o valor de 20 mg L-1. Esse po-

luente, além de apresentar toxicidade, contribui 

para aumentar o déficit de oxigênio nos cursos 

d’água.

Tabela 2. Sumário dos resultados dos valores dos parâmetros físico-químicos

Parâmetro* Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5

pH 7,0 ± 0,3 7,2 ± 0,4 6,8 ± 0,5 7,0 ± 0,2 6,8 ± 0,4

T (oC) 23 ± 2 23 ± 2 23 ± 2 23 ± 2 23 ± 2

Turbidez (UNT) 32 ± 22 43 ± 15 70 ± 59 44 ± 26 41 ± 9

Cor aparente (UC) 320 ± 243 558 ± 172 515 ± 251 463 ± 200 455 ± 165

Cor Verdadeira (UC) 125
[28 – 400]

180
[50 – 480]

205
[20 – 500]

180
[40 – 430]

140
[40 – 400]

DQO bruta (mgO
2
L-1) 56

[15 – 164]
129

[36 – 305]
132

[28 -279]
66

[20 – 145]
90

[43 – 169]

DQO filtrada (mgO
2
L-1) 28 ± 16 60 ± 32 33 ± 29 43 ± 27 42 ± 21

COD (mg C L-1) 14 ± 7 13 ± 3 21 ± 18 15 ± 10 10 ± 1

SDT (mg L-1) 986  ± 534 562  ± 200 1319  ± 695 581 ± 211 379  ± 282

SST (mg L-1) 67 ± 33 115 ± 30 114 ± 82 68 ± 22 111 ± 89

SSV (mg L-1) 34  
[nd – 54]

57
[16 – 98]

12
[nd – 36]

18
[nd – 42]

29
[nd – 78]

N-amoniacal (mgN L-1) 18 ± 5 29 ± 18 16 ± 5 21 ± 13 17 ± 12

P-total (mg P L-1) 1,0 ± 0,6 0,9 ± 0,8 1,0 ± 0,7 1,3 ± 0,9 1,1 ± 0,9

O&G (mg L-1) 21
[4 – 59] – 27

[3 – 73]
19

[2 – 27]
5

[nd – 7]

Cloreto (mg Cl L-1) 300 90 ± 75 333 ± 255 166 ± 95 77 ± 55

OD (mg O
2
L-1) 0,8 ± 0,1 0,7 0,6 0,4 0,3

Abs 254 nm 0,133 ± 0,032 0,275 ± 0,176 0,181 ± 0,074 0,181 ± 0,094 0,186 ± 0,043

Legenda: (*) N amostral para cada ponto de coleta = 6; (nd) não detectado.

Para os resultados da série de sólidos, verifi-

cou-se que o teor de sólidos em suspensão to-

tais (SST) apresentou variação significativa em 

cada um dos pontos de amostragem. Os valores 

médios ao longo do canal se situaram entre 67 

e 115 mg L-1, valores que não são significativos, 

provavelmente porque há condições de sedi-

mentação dos sólidos no canal por conta do seu 

lento escoamento. Os sólidos em suspensão vo-

láteis (SSV), representativos dos materiais em 

suspensão de natureza orgânica, variaram de 12 

a 57 mg L-1, valores que podem ser considerados 

baixos. É preciso frisar que a variação desse pa-

râmetro foi muito alta para cada ponto conside-

rado, com coeficientes de variação superiores a 

100% para os dados obtidos. Os valores da razão 

SSV/SST variaram de 0,11 (ponto 3) a 0,51 (ponto 

1), tendo como valor médio 0,33. Apesar da dis-

persão, esses resultados parecem indicar que a 

maior parte do material em suspensão não é de 

natureza orgânica.

O teor de sólidos dissolvidos totais (SDT) também 

variou muito para cada ponto de amostragem e 

também de um ponto para outro. O maior valor 

médio foi observado no ponto 3 (1.319 mg L-1), 

e o menor no ponto 5 (379 mg L-1). É interessan-

te observar que os valores máximo e mínimo do 

teor de cloretos foram também observados para 

esses dois pontos.  

No que se refere à cor, tanto a aparente como a 

verdadeira apresentaram grandes variações para 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 23-37 | Abr a Jun,  2020

Silva MM, Sant’Anna Junior GL, Bila DM



29

as amostras coletadas em um dado ponto. Am-

bos os parâmetros apresentam valores elevados. 

A cor verdadeira, que é um parâmetro que cons-

ta da Resolução do CONAMA 357 para as águas 

das classes 2 e 3 (BRASIL, 2005), variou de 125 a 

205 UC, muito acima do limite preconizado. Ní-

veis elevados de O&G e de fósforo total (P-total) 

foram observados em todas as amostras anali-

sadas, evidenciando qualidade insatisfatória da 

água do canal com respeito a esses parâmetros.

A medida da Abs254 é considerada um indica-

tivo da presença de compostos aromáticos na 

água (WEISHAAR et al., 2003). Para águas muito 

pouco poluídas, em muitos casos, pode-se verifi-

car uma correlação ente esse parâmetro e a DQO 

filtrada ou o COD. A Fig. 2 mostra que, para os 

valores médios de cada ponto, há alguma rela-

ção entre a Abs254 e a DQO filtrada, embora o 

coeficiente de correlação não seja muito elevado 

(0,89). Uma outra correlação foi verificada entre 

os valores médios de SDT e o teor de cloretos, 

como ilustrado na Fig. 3. 

A turbidez, apesar de apresentar grande variação 

para cada ponto de amostragem, não atingiu va-

lores muito elevados, ficando entre 32 (ponto 1) 

e 70 UNT (ponto 3). Algum grau de correlação foi 

observado entre cor verdadeira e turbidez (coefi-

ciente de correlação linear de 0,74).
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Figura 2. Correlação entre os valores médios (em cada ponto) de Abs254 e DQO filtrada.
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Figura 3. Correlação entre os valores médios (em cada ponto) dos teores de cloretos e STD.
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Face aos grandes valores de desvio padrão dos 

parâmetros listados na Tabela 2 (exceto pH e 

temperatura), não se pode afirmar com certe-

za se a água coletada em um ponto apresenta 

pior ou melhor qualidade que a de outro ponto. 

As águas dos pontos 4 e 5 sofrem influência de 

lançamentos diversos e do Rio Papa Couve. No 

ponto 3 há influência dos lançamentos dos rios 

Comprido e Trapicheiro. Os rios Joana e Mara-

canã afetam as águas coletadas no ponto 2, e 

o conjunto dessas contribuições se manifesta 

no ponto 1, onde também ocorre significativa 

influência das marés. No geral, quanto aos pa-

râmetros físico-químicos, os dados revelam má 

qualidade da água do canal.

A literatura referente à qualidade da água de rios 

e córregos é relativamente abundante, porém a 

comparação dos resultados obtidos para o Ca-

nal do Mangue, com os relatados para diferentes 

cursos d’água,  mostra-se difícil, pois os sistemas 

hídricos diferem muito entre si e recebem im-

pactos ambientais diversos. No caso do Canal do 

Mangue, dois parâmetros fogem muito dos limites 

preconizados para a qualidade das águas superfi-

ciais: oxigênio dissolvido e nitrogênio amoniacal. 

A relevância desses parâmetros foi reconhecida 

por DA SILVA e JARDIM (2006), que propuseram 

um novo índice de qualidade das águas basea-

do nos valores dessas variáveis. Monitoramento 

do Rio Atibaia, conduzido pelos autores, revelou, 

entretanto, valores significativos de oxigênio dis-

solvido (OD) e menos expressivos de nitrogênio 

amoniacal do que os determinados neste trabalho 

para o Canal do Mangue. PINTO e colaboradores 

(2010) também propuseram o OD como principal 

indicador da qualidade de águas superficiais.

Embora a DQO não seja um parâmetro sempre 

determinado em estudos de qualidade de águas 

de rios, no caso do Canal do Mangue, os valores 

constantes da Tabela 2 indicam contaminação 

por matéria orgânica, provavelmente originária 

de esgotos domésticos. Em trabalho sobre o Ri-

beirão Ubá (MG), os dados obtidos por CARVALHO 

et al. (2004) revelaram que, em três campanhas 

de coletas de amostras, 39% delas apresentaram 

DQO superior a 300 mg L-1. Tais elevados níveis 

se justificavam pelo fato de o ribeirão passar por 

zona urbana com déficit de saneamento e rece-

ber contribuição de efluentes da indústria mo-

veleira local. No caso do Canal do Mangue, os 

teores de matéria orgânica, expressos em termos 

de DQO bruta, foram menores, embora para dois 

dos pontos amostrados os valores médios tives-

sem superado 100 mg L-1.

Os dados de colimetria e toxicidade serão apre-

sentados no próximo tópico, pois as determina-

ções foram feitas para amostras brutas e amos-

tras submetidas ao tratamento.

3.2 Tratamento da água do canal

Todos os ensaios foram realizados com amostras 

coletadas no ponto 1, o mais próximo do ponto 

de encontro do canal com o mar. De início inves-

tigou-se o efeito do teor de coagulante (FeCl
3
) 

na remoção de turbidez, para uma faixa ampla 

dessa variável (50 a 400 mg L-1). Verificou-se re-

moções muito elevadas (> 99%) para os teores de 

50, 100 e 150 mg L-1. Para além desse último va-

lor (200, 300 e 400 mg L-1), houve decréscimo do 

desempenho da coagulação. Procurou-se, então, 

explorar uma faixa de menor concentração do 

coagulante (5 a 100 mg L-1). Obteve-se bons re-

sultados a partir da concentração de 25 mg L-1, 

conforme ilustrado na Fig. 4.
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Figura 4. Remoção da turbidez em função da concentração de coagulante.
(Turbidez inicial = 16 NTU), amostragem ponto 1, 14/06/2016

 

A Fig. 5 mostra a remoção de cor verdadeira e de 

DQO bruta em função da concentração de coa-

gulante. Para a concentração de 25 mg L-1 foi 

possível remover praticamente toda a cor ver-

dadeira e 88% da DQO bruta. Para as concentra-

ções de 50 e 100 mg L-1, ambos os parâmetros 

sofreram remoção elevada.

Esses dados revelam que a coagulação com clo-

reto férrico foi muito efetiva para promover a 

remoção de cor e de DQO da água do canal. Ob-

viamente, essa técnica gera lodo, que, no caso de 

aplicação real, deve ter condicionamento e des-

tino adequados. Os volumes de lodo obtidos nos 

ensaios de coagulação realizados com diferentes 

teores de coagulante (5 a 100 mg L-1) e amostras 

coletadas em dias diferentes foram reunidos na 

Fig. 6 e relacionados com o percentual de remo-

ção de turbidez atingido no ensaio.
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Figura 6. Volume de lodo obtido nos ensaios de coagulação em função da turbidez removida.
(17 ensaios realizados com teores de FeCl3 de 5 a 100 mg L-1)

(apenas 1 outlier não considerado)

Os resultados indicam que volumes de lodo entre 

15 e 30 mL são obtidos em ensaios em que há 

elevada remoção de turbidez. Isso corresponde à 

produção de lodo bruto de 1,5 a 3% do volume de 

água tratada.

Os ensaios de colimetria foram feitos apenas 

para as amostras da 4ª, 5ª e 6ª coletas e sempre 

do ponto 1. O número mais provável de colifor-

mes por 100 mL (NMP/100mL) foi determinado 

nas amostras brutas e após a coagulação e adi-

ção de 3 mg L-1de NaClO às amostras. Os resulta-

dos obtidos estão registrados na Tabela 3.

A confrontação dos resultados obtidos no tra-

tamento da água do Canal do Mangue com os 

obtidos nos tratamentos de outras águas é uma 

tarefa difícil, pois as características das matrizes 

aquosas diferem muito entre si e, ademais, as 

condições empregadas nos tratamentos também 

são variadas, pois são ditadas por essas caracte-

rísticas. O cloreto férrico usado nos experimen-

tos é um coagulante amplamente empregado em 

estudos de tratamento de águas e efluentes. Ele 

é capaz de remover o fósforo em conjunto com 

outros poluentes, como relatado por MARGUTI et 

al. (2008). 

No trabalho desses autores para o efluente final 

de uma estação de tratamento de esgotos, ope-

rada com reatores anaeróbios (UASBs), a dosa-

gem de cloreto férrico de 40 mg L-1 levou a remo-

ções de cerca de 59% do COD e do fósforo total. 

Para esse efluente, a remoção de fósforo cresceu 

com o aumento da dosagem de cloreto férrico. 

No caso da água do Canal do Mangue, embora 

a remoção de fósforo não tenha sido monitora-

da, o cloreto férrico promoveu remoções de DQO 

superiores a 80% quando empregado em con-

centrações iguais ou maiores do que 25 mg L-1. A 

elevada remoção de DQO bruta observada para 

a água do canal se deve, provavelmente, à pre-

dominante contribuição de material particulado 

para esse parâmetro, o que acentuou o desem-

penho do coagulante cloreto férrico.
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Tabela 3. Dados de colimetria* - antes e após os ensaios de floculação e cloração.

FeCl3 (mg L-1) Bruta 5 10 25 50 100

4ª campanha 
C.termotolerantes

C.totais
> 16000
> 16000

ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

5ª campanha
C.termotolerantes

C.totais
390

> 16000
ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

ausentes
ausentes

6ª campanha
C.termotolerantes

C.totais
9200

>16000
-
-

<1,8
<1,8

<1,8
<1,8

-
-

-
-

*Colimetria expressa em NMP/100mL

Um indicador frequentemente utilizado para ava-

liar a qualidade da água é o IQA (índice de qualida-

de da água), que no país foi introduzido pela Com-

panhia Ambiental do Estado de São Paulo. Como 

os dados de coliformes estão disponíveis apenas 

para o ponto 1, utilizou-se para o cálculo do IQA 

os valores médios dos parâmetros pertinentes 

para esse ponto constantes da Tabela 2. Deve-se 

ressaltar que esse ponto é representativo da água 

do canal que é lançada na Baía da Guanabara. 

Para esse cálculo, duas adaptações foram feitas: 

i) como não se dispunha de dado de DBO (de-

manda bioquímica de oxigênio), empregou-se 

em seu lugar a metade do valor da DQO; 

ii) na ausência de dado de nitrogênio total, utili-

zou-se o teor de nitrogênio amoniacal, subesti-

mando-se a contribuição em questão. 

O cálculo do IQA seguiu procedimento adota-

do pelo órgão ambiental do estado de São Pau-

lo (CETESB, 2013). O valor de IQA obtido para a 

água do ponto 1 foi de 20,8. Segundo a classifi-

cação preconizada pelo órgão ambiental citado, 

a qualidade da água pode ser classificada como 

“ruim” (19 < IQA ≤ 36). Note-se, no entanto, que 

o valor encontrado está próximo do limite inferior 

da faixa em questão. A faixa logo abaixo (0 < IQA 

≤  19) atribui à água a classificação “péssima”.   

O órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro 

monitora as águas interiores do estado e calcula 

o IQA para os cursos d’água. Entretanto, utiliza 

o índice segundo a proposta original da National 

Sanitation Foundation, que difere do utilizado pela 

Cetesb com relação à substituição do teor de ni-

trato por nitrogênio total e do teor de fosfatos, 

por fósforo total. Ademais, não há a classificação 

“péssima” para a qualidade da água, mas sim a 

classificação “muito ruim”. Os limites numéricos 

dessa última classificação também diferem, sen-

do 19 (CETESB) e 25 (INEA).

Em 2016, o órgão ambiental reportou os valores 

de IQA para dois pontos do canal, e os valores 

foram determinados no mês de outubro (INEA, 

2016). Para um deles, a qualidade da água foi 

classificada como “ruim”, e para o outro, “mui-

to ruim”. Em 2017, duas amostragens em dois 

pontos distintos do canal feitas em março e no-

vembro receberam os conceitos muito ruim (3 

amostras) e ruim (1 amostra) (INEA, 2017). Esses 

dados estão em sintonia com a classificação da 

qualidade encontrada neste trabalho.

3.3 Observações sobre o canal e propostas

No período de 13 meses do estudo, durante as 

coletas de amostras, também foram observados 

diversos aspectos relativos ao funcionamento e 

às condições do Canal do Mangue. Os principais 

aspectos observados estão sumarizados a seguir:

- Assoreamento do canal, de modo mais expres-

sivo no ramo da Avenida Presidente Vargas. Em 

vários pontos, havia pequenas ilhas de material 

sedimentado, como ilustrado na Fig. 7a; 
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- Existência de várias tubulações com saída nas 

margens do canal, sendo que em algumas delas 

não havia escoamento, mas em outras havia es-

coamento de água, cuja proveniência era incerta, 

pois não se tratava de água pluvial (Fig. 7b);

- Material flutuante (plásticos, madeiras e ou-

tros), sobretudo no trecho do canal acima citado;

- População de rua utilizando a água do canal e, 

até mesmo,  abrigando-se nas bocas de saída de 

tubulações sem escoamento situadas nas mar-

gens do canal;

- População de rua e meliantes nas margens do 

canal, em especial na convergência entre as ave-

nidas Presidente Vargas e Francisco Bicalho;

- Margens sujas, com acúmulo de roupas, pape-

lão, latas e outros materiais;

- Vegetação decorativa (paisagismo) razoável, 

mas ausente em certos trechos.

   (a)               (b)

Figura 7. a) Assoreamento do canal em alguns pontos b) Lançamento de água no canal.

Para melhorar a qualidade da água do canal e o 

seu estado geral, cabem as seguintes propostas:

- Primeiramente, o órgão municipal responsável 

pelo canal deve estabelecer uma gerência especí-

fica para o mesmo, com funções definidas e com 

recursos para manutenção e aprimoramentos;

- Entre as ações mais prementes está a necessi-

dade de dragagem do leito do canal, sobretudo 

no trecho da Avenida Presidente Vargas;

- Deve-se estudar a possibilidade de instalação de 

pontos de aeração, possivelmente sob as pontes, 

para aumentar o nível de OD e, presumidamente, 

a capacidade de autodepuração das águas;

- A instalação de sistemas para remover material 

flutuante também deve ser estudada;

- Trabalho conjunto com outras secretarias mu-

nicipais pode ser conduzido no sentido de aten-

der e orientar a população de rua que se abriga e 

usa as águas do canal;

- Mapear os pontos de lançamento (tubulações) 

de águas pluviais e identificar lançamentos  

irregulares;
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- Aprimorar as condições paisagísticas locais 

com o uso de espécies vegetais apropriadas e 

com os devidos cuidados de preservação;

- Avaliar a possibilidade de implantar uma cen-

tral de produção de água de reúso para lavagem 

de pisos de feiras e praças dos bairros próximos 

ao canal;

- Avaliar a possibilidade de implantar uma cen-

tral de produção de água de reúso para lavagem 

de pisos de feiras e praças dos bairros próximos 

ao canal;

Com relação a essa última proposta, embora o 

tratamento da água do canal não tenha sido es-

tudado a fundo, verificou-se que com um sim-

ples processo de coagulação seguido de cloração 

foi possível melhorar significativamente a quali-

dade da água. Remoções de 100% de cor verda-

deira, 98% de turbidez e 97% de DQO bruta fo-

ram obtidas com dosagens de FeCl3 de 50 mg L-1 

(Figs. 4 e 5). Quando a dosagem foi de 25 mg L-1, 

as remoções acima citadas foram de 96%, 100% 

e 88%, respectivamente. Ademais, a cloração foi 

absolutamente efetiva na remoção de coliformes 

totais e coliformes termotolerantes. 

Quando à toxicidade, a maioria das amostras 

brutas não atingiu níveis altos em concentra-

ção efetiva de 50% dos grupos-teste (CE50). 

Vale ressaltar que as respostas são determinadas 

por métodos estatísticos computacionais que 

apresentam relação inversa com a toxicidade. 

Somente a amostra de água bruta coletada no 

ponto 2 apresentou valor de CE50, sendo 44,27% 

para Aliivibrio fisherie 65,08% para Daphnia simi-

lis. Após o tratamento, os níveis tóxicos se mos-

traram baixos. Os únicos valores obtidos nas 

amostras tratadas foram 93,96% para a popula-

ção de bactérias e 82,03% para os microcrustá-

ceos, ambos em amostras tratadas a 25mg/ L de 

coagulante cloreto férrico. Portanto, preponde-

rantemente, os efeitos adversos foram mínimos 

nos organismos-teste. 

Certamente será preciso investigar mais a fun-

do a remoção de outros parâmetros como N-a-

moniacal, fósforo, DBO e sólidos, entre outros. 

Entretanto, o processo investigado mostrou-se 

promissor, pois emprega níveis baixos de coa-

gulante e hipoclorito de sódio e gera volumes de 

lodo que correspondem de 1,5 a 3% do volume 

de água processada. 

Considerando as necessidades de água, a cres-

cente utilização de água de reúso, a disponi-

bilidade de água em local central da cidade e a 

existência de espaços urbanos pouco utilizados 

ou degradados, que podem servir para a instala-

ção de uma central de tratamento, propõe-se a 

instalação de uma central para gerar água para 

reúso, em local próximo ao Canal do Mangue. 

Tal central poderia ser construída em espaço dis-

ponível no início da Rua Francisco Eugenio ou 

em local não utilizado do terreno pertencente 

à Estação Leopoldina, adjacente ao canal. Essa 

instalação poderia processar 160 m3/dia, em pe-

ríodo de 8 a 10 horas, para atender à demanda de 

10 caminhões-tanque de 20 m3 de capacidade. 

A Fig. 8 mostra um esquema ilustrativo do que 

poderia vir a ser a central de produção de água 

para reúso. Os equipamentos componentes do 

processo e demais instalações não estão em es-

cala, pois as suas dimensões dependem de vá-

rios fatores, inclusive dos padrões de dimensão 

comercializados pelos fornecedores. Entretanto, 

o retângulo com linhas pontilhadas está na pro-

porção correspondente à área real do espaço in-

terno da central de reúso (10x25m).
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Figura 8. Esquema de uma instalação para produção de água de reúso.

Essa central de tratamento pressupõe para o seu 

funcionamento as seguintes unidades ou proces-

sos principais: captação da água com calha reten-

tora de sólidos grosseiros; estocagem e distribui-

ção em tanque pulmão, coagulação e floculação 

em fluxo, cloração, estocagem de água e alimen-

tação de caminhões. As unidades ou processos 

acessórios são: centrifugação do sedimentado; 

dosagem de insumos (coagulante, floculante, hi-

poclorito). Embora não tenha sido feito o cálculo 

dos equipamentos e o projeto mais detalhado, es-

tima-se que a área demandada para tal instalação 

seja um terreno de 10x25 metros, podendo ser 

menor, caso alguma verticalização seja possível.

Para a situação proposta, a água seria coletada 

próxima ao ponto 2 da amostragem, no trecho de 

influência do descarte dos rios Joana e Maracanã. 

4 CONCLUSÕES
As campanhas de amostragem da água do Canal 

do Mangue, feitas em um período de 13 meses 

em 5 pontos ao longo do canal, mostraram que a 

qualidade da água está fortemente comprome-

tida. Níveis de oxigênio dissolvido muito baixos 

(< 1 mg L-1), alta contagem de coliformes totais 

(>16000 NMP/100mL), concentrações elevadas 

de N-amoniacal e de fósforo total, entre outros 

indicadores, atestam que a qualidade da água é 

muito insatisfatória. A estimativa do índice de 

qualidade da água (IQA) para o ponto próximo 

ao final do canal classifica a qualidade da água 

como “ruim”, com valor numérico próximo ao do 

pior conceito da escala (“péssimo”).

Ao longo do tempo, para um dado ponto de 

amostragem, verificou-se grande variação nos 

valores dos parâmetros físico-químicos, expres-

sos por elevados valores de desvio-padrão ou de 

intervalos de variação. 

A investigação sobre o tratamento da água do 

canal, embora não exaustiva, revelou que a com-

binação de coagulação com cloração pode redu-

zir absolutamente os níveis de coliformes e obter 
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elevadas remoções de cor verdadeira, turbidez e 

DQO bruta.

Propostas de melhoria do estado e do funciona-

mento do canal foram feitas com base nas ob-

servações feitas durante as amostragens, que 

revelaram assoreamentos localizados, presença 

de material flutuante, descartes ou lançamentos 

não identificados, entre outros.

Devido ao crescente interesse e demanda por 

água de reúso, foi sugerido estudar a possibili-

dade de instalação de uma central de tratamen-

to, cujo esquema geral foi proposto, em local em 

desuso às margens do canal.
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Resumo
A incorporação de lixiviado de aterro sanitário no tratamento de esgoto doméstico tem sido praticada em al-

guns países e pode ser uma alternativa técnica interessante, desde que o transporte do lixiviado à ETE seja viável 

e que a mesma tenha capacidade de absorver a sobrecarga. Este trabalho buscou avaliar os impactos da adição 

de lixiviado de aterro sanitário pré-tratado por stripping de amônia no tratamento de esgoto doméstico em 

reatores anaeróbios UASB. A avaliação foi realizada em escala piloto, em reatores com volume de 14,14 L, vazão 

de 1,77 L h-1 e TDH de 8 h. O tratamento das misturas esgoto-lixiviado foi eficiente na remoção de DQO, apre-

sentando remoções entre 69,2 e 81,4%, com valores residuais de 88 a 168 mg L-1. A análise dos incrementos de 

DQO provenientes do lixiviado sugeriu que o tratamento anaeróbio não foi capaz de remover a DQO adicionada 

e ainda foi prejudicado em relação à remoção da DQO biodegradável do esgoto.

Palavras-chave: Cotratamento de lixiviado e esgoto. Tratamento anaeróbio. Reator UASB.

Abstract
Incorporation of landfill leachate in the treatment of domestic wastewater has been practiced in some countries 

and may be an interesting technical alternative since the transport of the leachate to the WWTP is feasible and that 

it has the capacity to absorb the overload. This research aimed to evaluate the impacts of the addition of pretreated 

landfill leachate by ammonia stripping in the treatment of domestic wastewater in UASB reactors. The experiments 

were performed in pilot scale reactors with volume of 14.14 L, flow rate of 1.77 L h-1 and HRT of 8 h. The treatment 

of the leachate-wastewater mixtures was efficient in the removal of COD, with removals between 69.2 and 81.4%, 

with residual values of 88 to 168 mg L-1. The analysis of COD increases from the leachate suggested that the an-

aerobic treatment was not able to remove the added COD, most of it recalcitrant, and it was negatively affected in 

relation to the removal of the biodegradable COD from the sewage.

Keywords: Co-treatment of landfill leachate and domestic wastewater. Anaerobic treatment. UASB reactors.
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1 INTRODUÇÃO
A disposição de resíduos sólidos urbanos em 

aterros sanitários é uma das formas de disposi-

ção mais viáveis técnica e economicamente para 

a realidade brasileira, sendo extensivamente uti-

lizada no país. Um de seus subprodutos, o lixivia-

do, é um líquido escuro caracteristicamente de 

odor desagradável e alto poder poluente, gerado 

pelo carreamento do material solúvel, resultante 

dos processos de decomposição do aterro, e da 

água percolada das chuvas.

Considerando que, em média, após 5-10 anos 

de operação o lixiviado de aterro sanitário apre-

senta características de lixiviado estabilizado 

(POHLAND e HARPER, 1985; RENOU et al., 2008), 

com predominância de matéria orgânica recalci-

trante (HUO et al., 2007; KJELDSEN et al., 2002), e 

que as mesmas são mantidas pelo restante da vida 

útil do aterro, inclusive após seu encerramento, é 

importante que pesquisas sejam feitas com esse 

tipo de efluente. Devido a essas características, 

a escolha de um sistema de tratamento eficiente 

pode ser um tanto complexa e geralmente requer 

uma combinação de processos biológicos e físico- 

químicos de maneira que o efluente atenda aos 

padrões de lançamento e de enquadramento de 

qualidade das legislações vigentes (AMOKRANE 

et al., 1997; AZIZ et al., 2007; CASTRILLON et al., 

2010; KAWAHIGASHI et al., 2014; LI et al., 2010; 

NTAMPOU et al., 2006; XU et al., 2010). Embora 

existam tecnologias, ou combinações destas, ca-

pazes de tratar o lixiviado de forma relativamente 

eficiente, estes sistemas apresentam, em geral, 

alto custo de implantação e manutenção e neces-

sitam de operação especializada.

Uma solução alternativa bastante interessante, 

já empregada em vários países (FERREIRA et al., 

2009), é a incorporação de lixiviado de aterro 

sanitário ao tratamento de esgoto doméstico/

sanitário em estação de tratamento de esgoto - 

ETE existente. Tal alternativa técnica elimina os 

custos de implantação e operação de uma esta-

ção de tratamento de lixiviado no aterro sanitá-

rio, bem como os possíveis impactos ambientais 

decorrentes do lançamento sem tratamento ou 

após tratamento deficitário. Esse tipo de solução 

é interessante desde que o transporte de lixivia-

do à ETE seja viável e que a mesma apresente 

capacidade de absorver, no tratamento, o volu-

me e a carga de poluentes presentes no lixivia-

do. Além disso, o tratamento conjunto apresenta 

vantagens em relação ao tratamento único de 

lixiviado, por reduzir a carga afluente de alguns 

poluentes inibidores dos processos biológicos 

presentes no lixiviado, além de aumentar sua 

biodegradabilidade (DBO5
/DQO) (RENOU et al., 

2008; SANTOS, 2009). 

Vale ressaltar, ainda, que a adoção de etapas de 

pré-tratamento para acondicionamento do lixi-

viado ao processo biológico é bastante comum, 

sendo usualmente empregadas unidades de re-

cepção/regularização com stripping de amônia.

A literatura não apresenta muitos estudos con-

clusivos a respeito do tratamento conjunto de 

lixiviado e esgoto em reatores anaeróbios, sendo 

a grande maioria das publicações voltadas para 

o tratamento em sistemas aeróbios (BOLYARD e 

REINHART, 2017; BRENNAN et al., 2017; ÇEÇEN e 

AKTAS, 2004; FERRAZ et al., 2014; FERRAZ et al., 

2016; YE et al., 2014; YU et al., 2010). No entanto, 

no Paraná, a Sanepar, companhia de saneamento 

do estado, presta serviços de coleta e tratamen-

to de esgoto sanitário na maioria dos municípios 

e utiliza em suas estações uma versão modifi-

cada de reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket), denominada RALF (Reator Anaeróbio 

de Lodo Fluidizado), de forma circular e tronco- 

cônica. Tal tecnologia tem sido extensivamente 

utilizada e aprimorada no Brasil, visto que a mes-

ma apresenta diversas vantagens técnicas para 

países de clima quente, sendo o Paraná um dos 

estados de destaque.
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Desta forma, faz-se necessária a investigação de 

potencialidades e limitações da adição de lixiviado 

estabilizado, pré-tratado por stripping de amônia, 

ao tratamento anaeróbio de esgotos, conside-

rando diferentes porcentagens volumétricas de 

aplicação, a fim de evitar o comprometimento do 

tratamento de esgoto em reatores UASB.

 

2 METODOLOGIA
2.1 Lixiviado de aterro sanitário

O lixiviado bruto foi proveniente do aterro sani-

tário do Centro de Tratamento de Resíduos - CTR 

da cidade de Londrina, Paraná. O aterro iniciou 

sua operação em 2010 e seu lixiviado apresenta 

características de lixiviado em fase de estabiliza-

ção biológica.

O lixiviado bruto foi submetido ao pré-trata-

mento por stripping de amônia, a fim de remover 

o nitrogênio amoniacal, em regime intermitente 

(batelada), por meio de uma instalação piloto 

constituída por dois reatores com capacidade 

volumétrica de 1,0 m³ cada e paletas giratórias 

de polietileno e aço inoxidável com rotação de 

aproximadamente 5,5 rpm, com tempo de de-

tenção de 28 dias e ajuste de pH para 9,0.

2.2 Esgoto doméstico

Uma avaliação preliminar indicou que a variação 

das características físico-químicas do esgoto 

bruto da ETE era bastante significativa, podendo 

comprometer a adequada análise das interferên-

cias promovidas pela adição do lixiviado. Assim, 

optou-se neste trabalho pela produção de uma 

água residuária sintética, o que permite maior 

controle sobre a carga orgânica inserida no sis-

tema, utilizando a formulação de esgoto sintéti-

co proposta por Torres (1992) com adaptações: 

exclusão da solução traço de metais e alguns sais 

minerais específicos. 

O esgoto sintético foi produzido diariamente 

para uma DQO de 500 mg L-1, cuja composição 

baseia-se em fontes de carboidratos (amido, ce-

lulose e sacarose), proteínas (extrato de carne), 

lipídeos (óleo de soja emulsionado em deter-

gente neutro comercial) e sais (cloreto de sódio, 

cloreto de magnésio, cloreto de cálcio e fosfato 

monobásico de potássio), e solução tampão (bi-

carbonato de sódio).

 

2.3 Águas residuárias de estudo

Os ensaios de tratamento anaeróbio em reator 

UASB foram realizados com misturas preparadas 

diariamente de esgoto sintético e lixiviado pré-tra-

tado por stripping de amônia em diferentes porcen-

tagens volumétricas, definidas a partir de consulta 

à literatura, denominadas conforme segue: água 

residuária de estudo de referência contendo ape-

nas esgoto sintético – AEr; e águas residuárias de 

estudo – AEs contendo 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; e 10,0% (v 

v-1) de lixiviado pré-tratado por stripping de amônia 

em esgoto sintético – AE 1%; AE 2,5%; AE 5%; AE 

7,5%; e AE 10%, respectivamente.

 

2.4 Caracterização físico-química das águas 
residuárias

A caracterização físico-química das águas resi-

duárias supracitadas, antes e após o tratamento 

anaeróbio, foi realizada segundo os parâmetros 

e métodos listados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Parâmetros e métodos para caracterização físico-química das águas residuárias de estudo

Parâmetro Ref. APHA, AWWA, WEF (2012) Método

pH Potenciométrico 4500 Potenciométrico

Alcalinidade
(mg CaCO

3
 L-1) 2320 B Titulométrico

AGV
(mg L-1)

5560 C
adaptado Titulométrico

Cor aparente e verdadeira
(uH) 2120 C Espectrofotométrico (filtração em membrana 

com porosidade média de 0,45 µm)

DBO
(mg L-1) 5210 B Potenciométrico / DBO 5 dias a 20°C

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

COD
(mg L-1) 5310 B Combustão a alta temperatura

NKT
(mg L-1)

4500 - N
org

B e C Titulométrico / Micro-Kjeldhal

N-amoniacal
(mg L-1)

4500 – NH
3

B e C Titulométrico / Destilação

Fósforo
(mg L-1)

4500 – P
J adaptado

Espectrofotométrico /Digestão com 
persulfato  

Complementarmente, a fim de melhor caracte-

rizar o lixiviado pré-tratado em relação à maté-

ria orgânica recalcitrante, foi realizado ensaio 

de DQO inerte segundo metodologia proposta 

por Germili, Orhon e Artan (1991), que consiste 

no monitoramento de dois reatores alimentados 

com a mesma DQO inicial, sendo um reator com 

a amostra a ser analisada e outro com glicose, 

cuja DQO inerte é nula. A DQO inerte do efluente 

é calculada pela diferença entre a DQO residual 

da amostra e a DQO da solução de glicose no fi-

nal do experimento, considerando fator de dilui-

ção inicial.

2.5 Sistema de tratamento anaeróbio em reator 
UASB em escala piloto 

A instalação piloto de tratamento anaeróbio foi 

constituída por um sistema de alimentação e 4 

(quatro) reatores tipo UASB (Fig. 1). 

Os reatores foram construídos em tubo de PVC 

de 100 mm de diâmetro, com 1,95 m de altura 

total (1,80 m de altura útil) e volume útil total de 

14,14 L, providos de placas perfuradas de fundo 

para distribuição uniforme do afluente, disposi-

tivos para coleta do biogás (separador trifásico) 

e para coleta do efluente tratado. O tempo de 

detenção hidráulica - TDH de operação foi de 8h, 

correspondendo a uma vazão de alimentação de 

1,77 L h-1.

O sistema de alimentação foi composto por tan-

ques de acondicionamento com capacidade vo-

lumétrica de 65 L, abastecidos diariamente com 

42 L das águas residuárias de estudo, que eram 

transportadas por bomba peristáltica até reci-

pientes fixados a 2,15 m de altura e em seguida 

encaminhadas aos reatores por gravidade por 

meio de tubulações rígidas em PVC conectadas 

ao centro da placa de fundo do reator.
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Figura 1 – Esquema da instalação dos reatores piloto UASB

Após montagem do sistema piloto de tratamen-

to, seguiu-se com a fase de pré-operação, in-

cluindo adaptações para garantir a estanqueida-

de do sistema, aferição e calibração de bombas 

de alimentação e equipamentos. A adaptação 

do lodo inoculado, proveniente de um dos rea-

tores anaeróbios RALF da ETE Norte da Sanepar, 

Londrina-PR, foi realizada utilizando-se a água 

residuária de estudo de referência (esgoto sinté-

tico) – AEr, seguindo o procedimento de partida 

recomendado por Chernicharo (1997) para todos 

os reatores. O sistema foi operado com TDH de 

16h nos 7 primeiros dias, TDH de 12h nos 7 dias 

seguintes e TDH de 8h a partir do 14º dia.

Os 44 primeiros dias de operação consistiram 

na fase de adaptação dos reatores, na qual to-

das as 4 unidades foram alimentadas somente 

com AEr. A partir deste momento, com os rea-

tores estabilizados, manteve-se uma unidade 

como tratamento de referência e iniciou-se a 

alimentação com as diferentes águas residuá-

rias de estudo: primeiramente, com as AE 1%, 

AE 2,5% e AE 5%, e na etapa final, em função 

dos resultados obtidos após 114 dias de opera-

ção, com as AE 7,5% e AE 10%, a fim de se ava-

liar os limites de aplicação técnica do trabalho. 

Para cada reator, o incremento da porcentagem 

volumétrica de lixiviado pré-tratado foi realiza-
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do de forma gradual, com acréscimos sucessi-

vos de 2,5% a cada 3 a 7 dias. Todos os ensaios 

em escala piloto foram realizados simultanea-

mente em ambiente climatizado, com tempera-

tura programada para 25 ± 2°C.

3 RESULTADOS
3.1 Caracterização físico-química do lixiviado

A Tabela 2 apresenta os resultados da caracteri-

zação físico-química do lixiviado utilizado antes 

e após o pré-tratamento por stripping de amônia.

Tabela 2 – Caracterização físico-química dos lixiviados bruto e pré-tratado 

Parâmetro Lixiviado Bruto Lixiviado Pré-
tratado

Remoção
(%)

pH 8,64 9,14 -

Alcalinidade (mgCaCO
3
 L-1) 2433 3794 -

DQO (mg L-1) 1199 1248 -

DBO (mg L-1) 68 39 42,6

COD (mg L-1) 291 335 -

Cor Aparente (uH) 4231 4047 4,3

Cor Verdadeira (uH) 3894 3925 -

AGV (mg L-1) 152 161 -

N-Amoniacal (mg L-1) 148 < LQ > 96,6

NKT (mg L-1) 239 68 71,5

Fósforo (mg L-1) 4 6 -

Segundo extensa revisão realizada por Renou 

et al. (2008), lixiviados podem ser considerados 

estabilizados quando apresentam pH maior que 

7,5, DQO menor que 4000 mg L-1 e relação DBO
5
/

DQO menor que 0,1. É possível observar, assim, 

que o lixiviado de estudo apresenta característi-

cas compatíveis com a fase de estabilização bio-

lógica, pois apresenta pH de 8,64, DQO de 1199 

mg L-1 e relação DBO
5
/DQO de 0,06, indicando 

assim sua baixa biodegradabilidade.

É importante salientar que as concentrações de 

nitrogênio amoniacal no lixiviado bruto foram 

relativamente baixas quando comparadas às 

usualmente encontradas para lixiviados estabili-

zados em outros trabalhos, tais como as obtidas 

por Felici et al. (2013), 1040 mg L-1, e Kawahi-

gashi et al. (2014), 859 mg L-1. Dessa forma, po-

de-se considerar que as porcentagens estudadas 

neste trabalho não são inibidoras do processo de 

digestão anaeróbia, de acordo com a faixa indi-

cada por Metcalf e Eddy (2016): moderadamen-

te inibidora de 1500 a 3000 mg L-1 e fortemente 

inibidora acima de 3000 mg L-1. Ainda que o pré- 

tratamento por stripping de amônia não fosse 

necessário, conforme observado, nota-se que o 

mesmo atingiu seu objetivo principal, uma vez 

que o valor residual de N-amoniacal do lixivia-

do após a etapa foi menor que o limite mínimo 

recomendável do método utilizado (5 mg L-1), 

apresentando uma remoção superior a 96,6%. 

Consequentemente, uma remoção parcial de 

NKT também foi atingida, com porcentagem de 

remoção de 71,5% e valor residual de 68 mg L-1. 

O aumento na concentração de DQO e COD, cor-

relacionado especialmente à matéria orgânica 

recalcitrante, e alguns outros parâmetros do lixi-

viado pré-tratado, deram-se devido à evapora-

ção do lixiviado na etapa de stripping, realizada 

com revolvimento mecânico no período de verão 

em tanques abertos. 

Em complemento à caracterização físico-quími-

ca do lixiviado pré-tratado, a Fig. 2 apresenta as 

curvas obtidas nos ensaios de DQO inerte.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 38-51 | Abr a Jun,  2020

Impacto da incorporação de lixiviado estabilizado pré-tratado de aterro sanitário ao tratamento de esgoto doméstico em reatores UASB



44

Figura 2 – Valores de DQO filtrada das amostras de lixiviado pré-tratado e glicose

O lixiviado pré-tratado apresentou DQO filtrada 

(membrana com porosidade média de 0,22 µm) 

de 906 mg L-1 e DQO filtrada inerte de 555 mg L-1. 

Dessa forma, pode-se inferir sobre a biodegra-

dabilidade do lixiviado por meio da relação DQO-

FILT INERTE
/DQO

FILT
 de 555/906 = 61,3%. Tal relação 

corrobora a afirmativa anterior de que o lixiviado 

de estudo possui características de estabiliza-

ção biológica, uma vez que expressiva parcela 

de sua matéria orgânica é inerte ao tratamento 

anaeróbio. Lange e Amaral (2009) realizaram 

ensaios de DQO inerte para lixiviado estabiliza-

do proveniente do aterro sanitário Morro do Céu 

(Niterói, RJ) e obtiveram valor de DQO inerte de 

1270 mg L-1 para uma DQO inicial de 2374 mg -1, 

apresentando assim relação DQO inerte/DQO de 

1270/2374 = 53,5%.

3.2 Tratamento anaeróbio de lixiviado pré-
tratado e esgoto 

3.2.1 Parâmetros de controle operacional

A Tabela 3 apresenta os valores médios de pH, al-

calinidade, AGV e relação AGV/alcalinidade para 

as diferentes águas residuárias AEr e AEs, antes e 

após o tratamento anaeróbio.

Tabela 3 – Valores médios dos parâmetros de controle

AE pH Alcalinidade
(mg L-1)

AGV
(mg L-1)

AGV/
alcalinidade

AEr 6,74 ± 0,26 180 ± 12 58 ± 15 0,32

AEr tratada 6,79 ± 0,20 282 ± 11 34 ± 9 0,12

AE 1% 6,75 ± 0,26 218 ± 19 56 ± 10 0,26

AE 1% tratada 6,88 ± 0,21 318 ± 10 39 ± 13 0,12

AE 2,5% 6,89 ± 0,25 268 ± 25 61 ± 12 0,23

AE 2,5% tratada 6,93 ± 0,23 369 ± 14 40 ± 9 0,11

AE 5% 7,28 ± 0,45 341 ± 30 80 ± 20 0,23

AE 5% tratada 7,14 ± 0,26 455 ± 15 49 ± 14 0,11

AE 7,5% 7,62 ± 0,48 435 ± 13 100 ± 6 0,23

AE 7,5% tratada 7,24 ± 0,22 549 ± 19 38 ± 2 0,07

AE 10% 7,59 ± 0,30 535 ± 14 117 ± 19 0,22

AE 10% tratada 7,36 ± 0,20 640 ± 4 43 ± 5 0,07
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Santos (2009), variando porcentagens de lixivia-

do de 1 a 10%, obteve valores de pH de 6,7 a 8,2 

para o afluente do reator UASB e de 7,0 a 8,2 para 

o efluente tratado.  A partir da Tabela 3, pode-se 

observar uma variação de 6,75 a 7,62 para as AEs 

e de 6,88 a 7,36 após tratamento. Tais variações, 

embora em menor intensidade, são próximas à 

faixa de variação reportada pelo trabalho citado. 

Nota-se, ainda, que até a porcentagem de 5% de 

lixiviado, as AEs afluentes encontram-se com o 

pH dentro da faixa recomendada para a diges-

tão anaeróbia - 6,6 a 7,4 (Chernicharo, 1997) e 

que para a AE 7,5% e AE 10%, os valores médios 

obtidos de 7,62 e 7,59, respectivamente, foram 

ligeiramente superiores ao limite máximo.

A alcalinidade, por sua vez, apresentou valores 

variando de 218 a 535 mg L-1 para as AEs e de 

318 a 640 mg L-1 para as AEs tratadas. É possível 

observar o aumento significativo da alcalinidade 

devido à presença do lixiviado, com aumento de 

até 197% para AE 10% em relação à AEr. Quando 

comparados com dados da literatura, esses va-

lores mostram-se similares aos reportados por 

Santos (2009), que obteve variações entre 244 e 

599 mg L-1 para o afluente e 281 e 693 mg L-1para 

o efluente. É importante ressaltar, ainda, que du-

rante todo o período de operação a alcalinidade 

foi suficiente para tamponar o sistema e manter 

o pH das AEs tratadas dentro de valores aceitá-

veis, não ocorrendo acidificação dos reatores.

Em relação aos AGV, observou-se uma variação 

de valores de 56 a 117 mg L-1 para as AEs e de 38 

a 49 mg L-1 para as AEs tratadas. Santos (2009) 

reportou variações entre 90 e 189 mg L-1 para 

o afluente do reator e 53 e 188 mg L-1 para o 

efluente. Comparando-se os resultados obtidos 

com os do referido autor, constatou-se que a 

incorporação de lixiviado proposta apresentou 

menores incrementos nos valores de AGV, pro-

vavelmente devido à utilização de um lixivia-

do menos ácido, tendendo mais para a fase de 

estabilização. Todos os valores médios de AGV 

para as AEs tratadas permaneceram abaixo do 

valor máximo recomendado pela literatura de 

100 mg L-1 (SANTOS, 2009), indicando o consu-

mo desse composto intermediário e o não acú-

mulo do mesmo. 

Por fim, a relação AGV/alcalinidade das AEs tra-

tadas variou de 0,07 a 0,12, abaixo do valor má-

ximo recomendável de 0,35 (SANTOS, 2009), in-

dicando a estabilidade dos sistemas.

3.2.2 Parâmetros de desempenho

A Fig. 3 apresenta os valores de DQO das águas 

residuárias afluentes e efluentes do tratamento 

anaeróbio, produzidas em função do tempo, e 

a Tabela 4 reúne os valores e remoções médios 

desses parâmetros.
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Figura 3 – Valores de DQO em função do tempo de operação

Tabela 4 – Valores e remoções médios de DQO

AE
DQO

Valor médio
(mg L-1)

Remoção
(%)

AEr 470 ± 54
82,6%

AEr tratada 82 ± 17

AE 1% 474 ± 61
81,4%

AE 1% tratada 88 ± 9

AE 2,5% 478 ± 57
75,7%

AE 2,5% tratada 116 ± 13

AE 5% 512 ± 57
74,6%

AE 5% tratada 130 ± 12

AE 7,5% 523 ± 28
72,3%

AE 7,5% tratada 145 ± 14

AE 10% 545 ± 36
69,2%

AE 10% tratada 168 ± 12

Analisando os dados da Tabela 4, pode-se constatar 

que o aumento das porcentagens de lixiviado ocasio-

nou pequenos incrementos graduais da DQO antes e 

após o tratamento, com aumento máximo de 15,9% 

para a AE 10% em relação à AEr, uma vez que o li-

xiviado utilizado apresentou valor reduzido de DQO. 

A técnica de incorporação de lixiviado propos-

ta ocasionou variações para os valores de DQO 

de 474 a 545 mg L-1 para as águas residuárias de 

estudo antes do tratamento e de 88 a 168 mg L-1 

após, com remoções decrescentes que variaram 

entre 81,4 e 69,2% com o aumento da porcenta-

gem de lixiviado na composição das AEs.

No âmbito do Estado do Paraná, a Resolução 

021/2009 da Secretaria de Estado de Meio Am-

biente e Recursos Hídricos – SEMA, que “dispõe 

sobre licenciamento ambiental, estabelece con-

dições e padrões ambientais e dá outras provi-

dências, para empreendimentos de saneamen-

to”, determina os padrões de lançamento para 

efluentes de ETEs, com valor limite de 225 mg L-1 

para DQO. Dessa forma, todos os efluentes pro-

duzidos pelo tratamento atenderam ao limite da 

referida resolução.   

A Tabela 5 apresenta os valores dos incrementos 

de DQO decorrentes da adição de lixiviado antes 

e após o tratamento e a redução da eficiência em 

relação ao tratamento de referência (AEr – 0% de 

lixiviado).
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Tabela 5 – Incrementos de DQO e redução da eficiência em relação à AEr

AE

Valor absoluto de incremento médio de 
DQO em relação à AEr (mg L-1) Redução da 

eficiência em 
relação a AErAntes do 

tratamento Após tratamento

AE 1% 4 6 1,2

AE 2,5% 8 34 6,9

AE 5% 42 48 8,0

AE 7,5% 53 63 10,3

AE 10% 75 86 13,4

Foi possível constatar para todas as AEs tratadas 

que os valores de incrementos de DQO resulta-

ram superiores aos obtidos antes do tratamento, 

o que sugere que, possivelmente, o processo de 

tratamento anaeróbio das misturas esgoto-lixi-

viado não foi capaz de remover a DQO adiciona-

da pelo lixiviado, em sua maioria recalcitrante, e 

ainda foi prejudicado em relação à remoção da 

DQO biodegradável do esgoto sintético, vistas as 

reduções de eficiência em relação à AEr. Dessa 

maneira, esses dados indicam a possível ocor-

rência de diluição do lixiviado em detrimento de 

seu tratamento. 

A Tabela 6 elenca as eficiências de remoção de 

DQO reportadas pela literatura no tratamento 

anaeróbio de lixiviado e esgoto em conjunto.

Tabela 6 – Eficiências de remoção de DQO no tratamento de lixiviado e esgoto em conjunto

Referência Tipo de Lixiviado % Lixiviado Remoção DQO (%)

Sousa et al. (2002) - 1 – 15 73 – 70

Ferreira et al. (2009) Intermediário 1 e 10 55

Santos (2009) Intermediário 1 – 10 73 – 30

Torres et al. (2009) - 5 70

Silva e Leite (2014) Intermediário 1 70

Pode-se observar na literatura que não há consen-

so para eficiências de remoção de DQO em relação 

às diferentes faixas de porcentagem de lixiviado 

adicionado. Nota-se que a adição de 1% de lixivia-

do na mistura levou a uma mesma remoção que a 

de 5% (SILVA e LEITE, 2014 e TORRES et al., 2009), 

ou ainda que a adição de 1 a 15% de lixiviado levou 

a uma remoção consideravelmente maior, com me-

nor variação de eficiência, que a de 1 a 10% (SOU-

SA et al., 2002 e SANTOS, 2009). Esse fato decorre 

da utilização de variados tipos de lixiviado pelos 

referidos trabalhos, em diferentes estágios de es-

tabilização e biodegradabilidade, com característi-

cas físico-químicas bastante distintas e valores de 

DQO extremamente diferenciados.

Considerando os valores de referência da literatu-

ra em relação à remoção de DQO no tratamento 

anaeróbio por reatores UASB, adotou-se neste tra-

balho a eficiência mínima de 65% como remoção 

limite aceitável, condição na qual não há prejuízos 

relevantes na performance do sistema (CHERNI-

CHARO, 1997). Dessa maneira, mesmo o efluente 

produzido com a maior porcentagem (10%) de lixi-

viado atende a tal critério, apresentando remoção 

de 69,2%, com valor residual de 168 mg L-1. 

Vale ressaltar que os resultados deste estudo fo-

ram obtidos utilizando lixiviado estabilizado de 

aterro e que para lixiviados mais jovens e com 

teores mais elevados de DQO essas porcenta-

gens de mistura podem ser mais diferenciadas.

As Figs. 4 e 5 apresentam os valores e remoções 

médios de N-amoniacal, NKT e fósforo das águas 

residuárias afluentes e efluentes do tratamento.
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Figura 4 – Valores médios e remoções de N-amoniacal e NKT antes e após tratamento

 

Figura 5 – Valores médios e remoções de fósforo antes e após tratamento
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De maneira geral, o tratamento anaeróbio das 

misturas esgoto-lixiviado apresentou baixa efi-

ciência em relação à remoção de nutrientes, o 

que já  era esperado de acordo com a literatura. 

Em relação ao N-amoniacal, observa-se que o 

aumento na porcentagem de lixiviado não re-

fletiu no aumento de sua concentração, uma vez 

que o lixiviado passou pelo pré-tratamento por 

stripping de amônia e apresentou valor residual 

menor que o limite mínimo recomendável do 

método utilizado (5 mg L-1). No entanto, houve 

a mineralização (amonificação) de parcela do 

nitrogênio orgânico, resultando em valores resi-

duais de N-amoniacal para as AEs tratadas entre 

21 e 24 mg L-1. 

Os valores de NKT sofreram incrementos relati-

vamente pequenos com o aumento da porcenta-

gem de lixiviado, visto que seu valor residual após 

stripping era relativamente baixo (68 mg L-1). Des-

sa forma, as concentrações de NKT das águas re-

siduárias de estudo variaram antes do tratamen-

to entre 35 e 39 mg L-1 e depois do tratamento 

entre 32 e 34 mg L-1, com remoções variando de 

5,7 a 12,8%.

Em relação ao fósforo, os valores médios varia-

ram de 6,7 a 7,0 mg L-1 para as AEs e de 6,1 a 6,3 

mg L-1 para as AEs tratadas, com remoções en-

tre 7,5 e 12,9%. Constatou-se, dessa forma, efi-

ciência pouco expressiva em relação à remoção 

de fósforo, como se espera pelo conhecimento já 

estabelecido na literatura, uma vez que apenas 

a digestão anaeróbia é pouco eficaz na remoção 

deste nutriente.

Em relação aos nutrientes, os valores limites es-

tabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 

para corpos receptores Classe 2 são: 0,1 mg L-1 

de fósforo total, para ambientes lóticos e tribu-

tários de ambientes intermediários; e 3,7 mg L-1 

de N-amoniacal, para pH ≤ 7,5. Pode-se, assim, 

observar que o lançamento dos efluentes trata-

dos pode prejudicar a qualidade do corpo d’água 

receptor, a depender de sua vazão. 

Dessa forma, a baixa eficiência na remoção de nu-

trientes e o não atendimento aos padrões de en-

quadramento demonstram a necessidade de uma 

etapa de pós-tratamento para este efluente.

4 CONCLUSÕES 
A incorporação de lixiviado estabilizado pré-

tratado por stripping de amônia ao tratamento 

anaeróbio de esgoto doméstico, para porcenta-

gens de lixiviado de 1 a 10%, produziu efluentes 

com pH entre 6,88 e 7,36 e valores residuais de: 

N-amoniacal entre 21 e 24 mg L-1 (com ocor-

rência de mineralização do nitrogênio orgâni-

co); NKT entre 32 e 34 mg L-1 (remoção de 5,7 a 

12,8%); e fósforo entre 6,1 e 6,3 mg L-1 (remoção 

de 7,5 a 12,9%). Com exceção do pH, os valores 

desses parâmetros não atendem aos limites dos 

padrões de enquadramento da resolução CONA-

MA 357/2005, fazendo com que o lançamento 

do efluente tratado possa impactar negativa-

mente a qualidade do corpo d’água receptor, a 

depender de sua vazão.

De forma geral, os valores dos parâmetros de 

controle (pH, alcalinidade e AGV) atenderam às 

faixas recomendadas pela literatura, mantendo 

a estabilidade do sistema durante todo o moni-

toramento.

Em relação à matéria orgânica recalcitrante cor-

relacionada à DQO, o tratamento apresentou 

remoções que variaram entre 69,2 e 81,4%, com 

valores residuais de 88 a 168 mg-1, atendendo ao 

limite do padrão de lançamento da resolução pa-

ranaense SEMA 021/2009.

A análise do incremento de DQO proveniente do 

lixiviado, em relação ao tratamento de referên-

cia, indica a possível ocorrência de diluição do 

lixiviado em detrimento de seu tratamento.
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Resumo
Os potenciais riscos associados à exposição às microcistinas (MCs) requerem o desenvolvimento de pesquisas 

voltadas para métodos de análise visando ao monitoramento eficiente e rápido de águas. O trabalho avaliou 

a aplicação dos imunoensaios ELISA desenvolvido em laboratório (LABicELISA) e o comercial (kit ELISA) para 

detecção de MCs em águas (n=22). O LABicELISA demonstrou ser mais sensível que o kit ELISA, apresentan-

do limite de quantificação de 0,05 e 0,12 µg.L-1, respectivamente. Os resultados demonstraram que ambos 

os imunoensaios foram eficientes para detecção e análise de MCs em diferentes tipos de água (sintéticas, de 

mananciais destinados ao abastecimento e de reservatórios), com coeficiente de correlação de 0,997 e forte 

correlação na exatidão e precisão. O emprego do LABicELISA proporcionou análise com custo aproximado e 

reduzido de 100 vezes em relação ao do kit ELISA, podendo assim, aplicar em larga escala de abrangência para 

monitoramento de mananciais superficiais no país.

Palavras-chave: Imunoensaio. Cianotoxinas. Anticorpo. Custo. 

Abstract
The risks associated with exposure to microcystins (MCs) result in monitoring and research development focused on 

efficient and rapid methods. This study aimed to evaluate enzyme-linked immunosorbent assay-ELISA developed 

in lab (LABicELISA) and commercial ELISA (kit ELISA) for MCs detection in waters (n=22). LABicELISA data showed 

to be more sensitive than kit ELISA, with limit of quantification of 0.05 and 0.12 μg.L-1, respectively. The results 

demonstrated that both, LABicELISA and kit ELISA, were efficient for detection and analysis of MCs in different 

water types (artificial contamination, water supply and reservoirs), with correlation coefficient of 0.997 and they 

showed accuracy and precision with strong correlation. LABicELISA provided a cost-effective analysis with reduced 

cost of approximate 100-folds in relation to kit ELISA, thus LABicELISA indicates perspective of large-scale applica-

tion and for the monitoring of surface water sources.

Keywords: Immunoassay. Cyanotoxin. Antibody. Cost.
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1 INTRODUÇÃO
A detecção de linhagens de cianobactérias tóxi-

cas em florações de águas foi relatada em várias 

partes do mundo (AZEVEDO et al., 2002; CARMI-

CHAEL, 1995), com  ocorrência de morte de ani-

mais após o consumo de água contendo elevada 

densidade de cianobactérias (> 106 cél.mL-1) 

(WHO, 2003). Em 1996, mais de 50 mortes foram 

causadas por contaminação por cianotoxinas no 

sistema de tratamento de água da clínica de he-

modiálise em Caruaru-PE. Na ocasião, microcis-

tinas - MCs foram detectadas em  soro e tecido 

do fígado de pacientes (AZEVEDO et al., 2002; 

IARC, 2010), porém seus efeitos propagaram-se 

por muito tempo após o ocorrido. As MCs são 

metabólitos secundários tóxicos produzidos por 

cianobactérias pertencentes a diversos gêneros 

tais como Anabaena, Oscillatoria, Nostoc, Ha-

palosiphon e Microcystis (CARMICHAEL, 1995; 

LUUKKAINEN et al., 1993).

A MC-LR (lisina-arginina) é a toxina mais am-

plamente estudada, sendo frequentemente pre-

sente em floração de cianobactérias toxigênicas 

em rios e lagos (FIGUEIREDO et al., 2004; IARC, 

2010). A Organização Mundial de Saúde esta-

beleceu um valor de referência provisório para 

MC-LR em água potável de 1 µg.L-1, com base 

em uma dose diária tolerável de 0,04 mg.kg-1 

de peso corporal (WHO, 2003), e a legislação 

brasileira limitou para 1,0 µg.L-1 de MCs totais 

calculado pelo somatório das concentrações de 

todas as variantes incluindo as frações intra e ex-

tracelular (BRASIl, 2017). A MC-LR é classificada 

no grupo 2B, sendo possivelmente cancerígena 

para os seres humanos (IARC, 2010).

A detecção/análise de MCs pode ser realizada 

utilizando método físico-químico como croma-

tografia em camada delgada e cromatografia lí-

quida de alta eficiência acoplada ao detector de 

UV, de arranjo de fotodiodo ou de espectrome-

tria de massa. Além destes, podem ser utilizados 

testes colorimétricos de inibição de fosfatase, 

bioensaios e métodos imunoquímicos como ELI-

SA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).

Atualmente, preconiza-se o uso de protocolos 

simples e econômicos associados a métodos 

analíticos rápidos, sensíveis, específicos, con-

fiáveis e precisos nas análises. As principais van-

tagens do imunoensaio ELISA para detecção/

análise de MCs consistem em especificidade na 

detecção, devido à seletividade de ligação anti-

corpo-antígeno, rapidez, simplicidade e adap-

tabilidade. A reação é realizada numa micropla-

ca com capacidade de análise simultânea para 

dezenas de amostras. Além disso, a maioria dos 

protocolos dispensa a limpeza prévia da amostra 

e o uso de solventes orgânicos tóxicos (utilizados 

nos métodos químicos) e requer apenas a extra-

ção das toxinas intracelulares, quando necessá-

ria, e filtração antes da análise (LAWTON et al., 

2010; LINDNER et al., 2004; LONG et al., 2009).

Na Tabela 1 é apresentada uma compilação de 

publicações sobre desenvolvimento de imu-

noensaio ELISA para detecção de MCs, assim 

como de kits comerciais disponíveis no mercado 

internacional. O sucesso da implementação dos 

ELISAs depende do formato de análise (compe-

titivo direto, indireto e sanduíche) e do anticor-

po (Ac) empregado (mono e policlonal). O ELISA 

competitivo direto consiste na competição entre 

o antígeno (Ag) da amostra e o Ag conjugado 

com enzima, pelo Ac imobilizado na microplaca; 

já o competitivo indireto baseia-se na compe-

tição entre Ag da amostra e Ag imobilizado na 

microplaca pelo Ac adicionado, sendo acrescido 

um anti-Ac conjugado com enzima para reação 

colorimétrica. O sanduíche envolve a detecção 

do Ag empregando dois Acs, sendo que o Ag fica 

entre os mesmos como um recheio de sanduíche. 

A diferença entre Ac monoclonal (AcM) e policlo-

nal (AcP) está nas células produtoras do Ac, em 

que AcM é produzido pelo cultivo celular de um 

único linfócito B imortalizado, gerando Ac es-
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pecífico contra o Ag; já o AcP provém de vários 

linfócitos B produtores de Acs que se ligam ao Ag 

em várias posições, resultando em Acs não espe-

cíficos (ABBAS, 2012). Em geral, o imunoensaio 

ELISA sanduíche (NAGATA et al., 1999) e o em-

prego de AcM resultam em maior sensibilidade. 

Tabela 1 – Imunoensaios ELISA para análise de MCs reportados e kit comercial ELISA

Imunoensaio ELISA reportado

Modalidade Anticorpo (linhagem) LD/LQ Referência

c-ELISA Monoclonal (MC-159) 0,01 ng mL-1 Khreich et al. (2009)

comp. inh-ELISA Policlonal (soro) 10 ng mL-1 Baier et al. (2000)

dc-ELISA

Monoclonal (MC10E7) 0,006 ng mL-1 Zeck et al. (2001)a

Monoclonal (AD4G2) 0,07 ng mL-1 Zeck et al. (2001)b

Monoclonal (M8H5) 0,05 ng mL-1 Weller et al. (2001)

Monoclonal 0,03 ng mL-1 Pyo, Lee e Choi (2005)

Policlonal 0,02 ng mL-1 Yu et al. (2002)

Policlonal 0,12 ng mL-1 Sheng et al. (2006)

Policlonal 0,06 ng mL-1 Mhadhbi et al. (2006)

IgY (anticorpo oriundos de ovos de galinhas) 0,09 ng mL-1 McDermott, Feola e Plude (1995)

ic-ELISA

Monoclonal (M8H5) 0,02 ng mL-1 Nagata et al. (1997)

Monoclonal (MC8C10) 0,1 ng mL-1 Sheng, He e Shi (2007)  

Policlonal 0,5 ng mL-1 Metcalf, Bell e Codd (2000)

ELISA sanduíche  
(anti-imunocomplexo)

Monoclonal (contra imunocomplexo 
anticorpo-antígeno, 3F7) 0,002 ng mL-1 Nagata et al. (1999)

Kit ELISA comercial

Modalidade Anticorpo LD/LQ Kit/Empresa*

dc-ELISA

Policlonal 0,15 ng mL-1 1

Policlonal 0,147 ng mL-1 **
0,03 ng mL-1 *** 2

Monoclonal (AD4G2) 0,09 ng mL-1 3

ic-ELISA
Monoclonal 0,1 ng mL-1 4

Monoclonal (M8H5) 0,05 ng mL-1 5

LD: limite de detecção
c-ELISA: ELISA competitivo
comp. inh-ELISA: ELISA competitivo de inibição
dc-ELISA: ELISA competitivo direto
ic-ELISA: ELISA competitivo indireto
* Kit/Empresa 1: Microcystin Plate Kit - Beacon Analytical Systems Inc., EUA; 2: QuantiPlate Kit for microcystins - Envirologix, EUA;  
3: Microcystins-DM ELISA (Microtiter Plate) - Abraxis, EUA; 4: Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, China; 5: Microcys-
tin ELISA kit - Tokiwa Chemical Industries, Ltd., Japão
** Protocolo padrão do kit ELISA
*** Protocolo com aumento de sensibilidade.

Apesar de o ELISA direto ser mais simples por 

empregar menos etapas e consequentemente 

ser mais rápido, requer a utilização de antígeno 

conjugado à enzima com elevado custo de pre-

paro/aquisição. A modalidade sanduíche, por sua 

vez, necessita do uso de anticorpo adicional an-

ti-MCs, incrementando o custo de análise. 

Em relação à especificidade do anticorpo, o po-

liclonal apresenta, em geral, maior reatividade 

cruzada contra outros análogos de MCs, além 

de reatividade inespecífica com outros analitos. 

Sheng et al. (2006) empregou AcP para detecção 

de MCs que apresentaram reatividade cruzada 

com MC-LR, -LF, -LW, -RR, -YR e nodularina va-

riando de 50 a 122%. Nagata et al. (1995) utiliza-

ram AcM anti-MC-LR, o M8H5 e este apresentou 

reatividade cruzada principalmente com MC-RR. 

Sheng, He e Shi (2007) desenvolveram ELISA uti-

lizando AcM com alta especificidade para detec-

ção de MC-LR e baixa reatividade cruzada para 

MC-RR e MC-YR (até 12%), MC-LF e LW (abaixo 

de 10-4%) e nodularina (0,1%). 
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Assim, dentre as diferentes concepções de imu-

noensaio ELISA, o competitivo indireto com em-

prego de anticorpo monoclonal (AcM) constitui 

uma opção técnica e financeira mais acessível e 

específica para análise de MCs.

Uma das dificuldades na análise de MCs em países 

em desenvolvimento, como o Brasil, é a aquisição, 

operação e manutenção de instrumentos sofisti-

cados de alto custo como sistemas cromatográ-

ficos, bem como o uso de kits de imunoensaio 

importados, resultando também em custos eleva-

dos na análise. Sendo assim, uma das alternativas 

seria empregar imunoensaio ELISA desenvolvido 

a partir da produção ilimitada de AcM específico 

oriundo de hibridoma com menor custo de análise 

(HIROOKA et al., 2015; KHREICH et al., 2009; PYO, 

LEE e CHOI, 2005; SHENG et al., 2006).

O objetivo do trabalho foi avaliar comparativa-

mente a eficiência e aplicação do imunoensaio 

competitivo indireto com emprego de anticorpo 

monoclonal (AcM) desenvolvido em laboratório, 

denominado LABicELISA e do imunoensaio ELISA 

comercial, kit ELISA importado, para análise de 

MCs em diferentes tipos de águas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Análise de Microcistinas por imunoensaios

LABicELISA é um ELISA competitivo indireto que 

empregou AcM anti-MC-LR produzido in vitro 

pela linhagem de hibridoma MC.5-3, com rea-

tividade cruzada de 146% para MC-RR e 88% 

para MC-YR (HIROOKA et al., 2015; TABUCHI et 

al., 2015). O LABicELISA foi realizado seguindo o 

protocolo descrito por Nagata et al. (1997) com 

adaptações. As microplacas de 96 poços foram 

sensibilizadas com 50 µL de MC-LR-BSA (0.1 

µg.mL-1, tampão carbonato-bicarbonato 0,1 M 

pH 9,6) e incubadas a 4º C por 18 h. Após 3 lava-

gens com PBST (tampão fosfato salina 0,1M pH 

7,4 (PBS) com 0,05% Tween 20), os poços foram 

bloqueados com 200 µL solução de 0,5% de ge-

latina em PBS e incubadas por 1 h a 25º C. Depois 

da etapa de lavagem com PBST, adicionou-se 50 

µL de padrões MC-LR ou amostra, seguida de 50 

µL de AcM anti-MC-LR (18,1 ng.mL-1 em PBS). 

Após incubação a 25º C por 1 h e lavagens com 

PBST, adicionou-se 50 µL de Ac secundário con-

jugado com enzima peroxidase (IgG anti-mouse-

-HPR diluído, 1:5000 em PBST) e incubou-se a 

25º C por 1 h. Posteriormente à lavagem dos po-

ços, 100 µL da solução de substrato cromógeno 

TMB (0,1 mg de 3,3’,5,5’–tetrametilbenzidina em 

tampão acetato de sódio 0,1M pH 5 com 0,5% de 

H
2
O

2
) foram adicionados e finalmente a reação 

enzimática foi interrompida com 50 µL de H
2
SO

4 

1M e a absorvância lida em 450 nm. As análises 

foram realizadas em triplicatas.

Os resultados foram expressos como porcenta-

gem de ligação, % Ligação = (B1/B0) x 100, em 

que B1 corresponde à média de absorvância do 

padrão ou amostra e B0, à média de absorvância 

na ausência de MC-LR. A concentração de MC-LR 

foi calculada pela curva padrão, plotando o valor 

de % Ligação contra valor de log da concentra-

ção de MC-LR.

No LABicELISA, os parâmetros de exatidão e pre-

cisão foram avaliados contaminando artificial-

mente água ultrapura, água proveniente de lago 

e de rio para abastecimento em 4 concentrações 

(0,2; 0,4; 1 e 5 µg.L-1) e os limites de detecção (LD) 

e quantificação (LQ) foram calculados de acordo 

com ANVISA (2003) e INMETRO (2010).

As análises pelo kit comercial ELISA foram reali-

zadas de acordo com as instruções do fabricante 

(Beacon, USA). O anticorpo empregado neste kit 

apresenta reatividade cruzada principalmente 

para MC-RR (73%), MC-YR (58%) e nodularina 

(126%). Resumidamente, 50 µL de conjugado 

enzimático seguido de 50 µL de curva padrão ou 

amostra e 50 µL de solução de anticorpo foram 

pipetados nos poços e incubados a 25º C por 30 
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min. Após limpeza com solução de lavagem do 

kit, 100 µL de substrato foi adicionado em cada 

poço e incubado a 25º C por 30 min. Em seguida, 

foi adicionado 100 µL de HCl 1N e a absorvância 

lida em 450 nm.

2.2 Amostras

As amostras foram provenientes de águas sin-

téticas preparadas com água de rio e adição de 

extrato de MCs produzida pela linhagem de Mi-

crocytis sp. TAC 95 (Tsukuba Algal Collection, 

Tsukuba, Japão), assim como de reservatórios do 

rio Tietê que apresentaram floração de ciano-

bactéria (Barra Bonita, SP – março/2006 e Pro-

missão, SP – março/2006), do lago Tsukui, Japão 

(agosto/2007) e de mananciais destinados ao 

abastecimento do Estado do Paraná (5 locais).

As amostras oriundas dos reservatórios do rio 

Tietê e lago Tsukui foram liofilizadas e armaze-

nadas a -30 °C. A preparação das amostras para 

análise de MCs totais foi realizada com ressus-

pensão em água ultrapura na concentração de 

1 g.L-1 de liofilizado, seguida de 3 séries de con-

gelamento-descongelamento, para promover a 

lise celular com liberação das MC e filtração em 

membrana de fibra de vidro (porosidade 1,2 µm).

Para as águas de mananciais, foram preparadas 

amostras para análise de MCs totais de acordo 

com procedimento descrito acima e extracelu-

lares somente com filtração em membrana de 

fibra de vidro.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A exatidão e a precisão foram avaliadas para al-

guns tipos de água por meio de teste de recupe-

ração em 4 níveis de contaminação (0,2; 0,4; 1 

e 5 µg.L-1), resultando em valores médios de re-

cuperação (R) e coeficiente de variação (CV) de: 

R=93% e CV=7% para água ultrapura; R=102% e 

CV=6% para água de abastecimento e R=91% e 

CV=9% para água de lago. A curva padrão do LA-

BicELISA apresentou coeficiente de determina-

ção de 0,996, com faixa de trabalho variando de 

0,03 a 0,5 µg.L-1, LD e LQ calculados de 0,02 e de 

0,05 µg.L-1, respectivamente. A curva padrão do 

kit ELISA apresentou coeficiente de determina-

ção de 0,992, com faixa de trabalho variando de 

0,1 a 2,0 µg.L-1, LD e LQ calculados de 0,04 e de 

0,12 µg.L-1 (valor de LQ próximo ao do informado 

pelo fabricante de 0,15 µg.L-1), respectivamente. 

O kit comercial utiliza o imunoensaio ELISA com-

petitivo direto com AcP, sendo um método mais 

rápido, mas com menor sensibilidade, uma vez 

que o LABicELISA (competivo indireto com AcM) 

demonstrou ser mais sensível, com LQ 2,5 vezes 

menor (0,05 µg.L-1 para LABicELISA e 0,12 µg.L-1 

para kit ELISA).

Os resultados de MCs das amostras de águas 

artificial/naturalmente contaminadas são apre-

sentados na Tabela 2, e os de mananciais desti-

nados ao abastecimento, na Tabela 3. 

Em amostras de águas sintéticas contaminadas 

artificialmente com extrato de MCs produzida 

pela linhagem Microcytis sp. TAC 95, os valores de 

MCs por LABicELISA variaram de não detectado 

(nd) a 8,7 µg.L-1 e por kit ELISA de nd a 10,7 µg.L-1, 

apresentando razão entre os valores analisados 

por LABicELISA/kit ELISA de 0,8 a 1,2 (Tabela 2). 

Em amostras de águas preparadas com liofili-

zados de reservatórios com eventos de flora-

ção de cianobactérias, foram observados valo-

res bem superiores, que variaram entre 99,2 e 

1.519,3 µg.L-1 de MCs por LABicELISA e de 89,0 

a 1.495,6 µg.L-1 pelo kit ELISA, com razão de 0,8 

a 1,1 (Tabela 2).  

Yamashita CRT, Kuroda EK, Rosa JL, Harada KI, Kawamura O, Hirooka EY

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 52-61 | Abr a Jun,  2020



57

Tabela 2 – Valores de MCs analisadas por LABicELISA e kit ELISA em amostras de água  
artificial/naturalmente contaminadas.

Contaminação Amostra / Local
MCs (µg.L-1) Razão

(LABicELISA / kit ELISA)LABicELISA kit ELISA

Artificial

Água sintética 1 nd nd -

Água sintética 2 8,7 7,5 1,2

Água sintética 3 8,1 10,7 0,8

Água sintética 4 6,5 8,3 0,8

Natural

Promissão - coleta 1 99,2 89,0 1,1

Promissão - coleta 2 195,2 237,6 0,8

Barra Bonita - coleta 1 709,5 736,0 1,0

Barra Bonita - coleta 2 234,0 288,2 0,8

nd: não detectado;
- : não realizado.

Tabela 3 - Valores de MCs extracelulares e totais analisadas por LABicELISA e kit ELISA em amostras de águas de 
mananciais destinados ao abastecimento.

Amostra
LABicELISA kit ELISA

RazãoaMCs 
Extracelularb MCs Totaisc MCs Totaisd MCs 

Extracelularb MCs Totaisc MCs Totaisd

Manancial 1 nd 32,3 24,2 nd 29,7 23,8 1,1 / 1,0

Manancial 2 nd 3,3 - nd 3,8 - 0,9

Manancial 3 nd nd - nd nd - -

Manancial 4 nd nd - nd nd - -

Manancial 5 nd nd - nd nd - -
a Valor da razão entre os dois imunoensaios (LABicELISA/ kit ELISA)
b Procedimento de filtração em membrana de vidro com porosidade de 1,2 µm;
c Procedimento de congelamento-descongelamento (3x) antes da filtração em membrana de vidro com porosidade de 1,2 µm;
d No procedimento de congelamento-descongelamento foi acrescentado etapa de ultrassonicação;
MCs: microcistinas; MCs Extracelulares: MCs liberadas pelas cianobactérias viáveis MCs Totais: soma de MCs intra e extracelulares; nd: não detectado; - : 
não realizado.

Nas amostras de água para abastecimento do 

Estado do Paraná foram analisadas MCs extrace-

lulares, assim como a soma de MCs intra e extra-

celulares (totais). A comparação dos resultados 

apresentou razão LABicELISA/kit ELISA de 0,9 a 

1,1, com valores de 3,3 a 32,3 µg.L-1 de MCs por 

LABicELISA e 3,4 a 29,7 µg.L-1 pelo kit ELISA (Ta-

bela 3). Não foram detectadas MCs extracelula-

res para todas as amostras, sendo que as amos-

tras denominadas abastecimento 1 e 2 foram 

positivos para MCs totais (intra e extracelulares), 

indicando que as MCs detectadas foram de ori-

gem intracelular. 

De forma geral, comparando-se os dois méto-

dos de análise, pode-se observar que para todas 

as amostras analisadas não houve ocorrência 

de falso positivo/negativo entre os resultados e 

apresentaram razão entre os valores analisados 

por LABicELISA/kit ELISA de 0,8 a 1,2. 

Triantis et al. (2010) analisaram MCs em três ti-

pos de água (água ultrapura, água de torneira e 

água superficial) empregando dois kits comer-

ciais ELISA que apresentavam limite de detecção 

de 0,147 e 0,087 µg.L-1. Os autores observaram 

recuperação média de 73 a 93% para um imu-

noensaio e recuperação de 133 a 189% para o 

segundo imunoensaio.

O uso do AcM como bioferramenta proporcionou 

a análise com baixo custo e elevada sensibili-

dade de detecção, o que possibilita a aplicação  

do método em larga escala de abrangência e  

uso promissor para monitoramento de manan-

ciais superficiais.
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Já foi relatado emprego de imunoensaio ELISA 

desenvolvido no laboratório para monitoramento 

de MCs em águas brasileiras. Hirooka et al. (1999) 

realizaram detecção de MC em águas da região 

do Paraná, utilizando ic-ELISA desenvolvido. Os 

autores observaram valores positivos em amos-

tra de águas superficiais de planta de tratamen-

to de água em Santa Terezinha do Iguaçu (6,63  

µg.L-1 de MC-LR) e amostras de praia artificial 

de São Miguel de Iguaçu (6,38 e 10,00 µg.L-1 de 

MC-LR). Também analisaram amostras do Lago 

Igapó, Londrina; do Rio Tibagi e da Represa de 

Piraquara; apesar de demonstrarem resultados 

positivos para a contagem de cianobactérias Mi-

crocystis sp., MC-LR não foi detectado. Kamogae 

et al. (2002), empregando o mesmo ic-ELISA, ana-

lisaram 13 amostras de água próxima da margem 

da captação de água para o tratamento de pota-

bilidade em Santa Terezinha de Itaipu. MC foi de-

tectado em 92% das amostras, variando valores 

entre <0,05 e 0,60 µg.L-1. 

Outros autores empregaram ELISA comercial; 

Vieira et al. (2005) aplicaram ELISA comercial 

para análise de MCs em águas superficiais do 

reservatório de Utinga, Belém-PA e em amostras 

de água após as estações de tratamento. Nas 

águas superficiais, as MCs foram detectadas em 

níveis de nd a 1,25 µg.L-1, enquanto as MCs não 

foram detectadas em amostras de água tratada. 

Fonseca et al. (2010) avaliaram corpos de águas 

da cidade de São José do Rio Preto-SP e região 

que eram favoráveis à presença de cianobac-

térias. Foi observada presença de MCs em 72% 

das amostras com concentração média entre nd 

e 3,18 µg.L-1. Barros et al. (2010) relataram con-

taminação por MCs em águas dos sistemas de 

produção aquícola da cidade de Jaboticabal-SP. 

MC-LR foi detectado em 30% das amostras, com 

uma variação de nd a 3,30 µg.L-1 e a concentra-

ção de MC-LR foi relacionada à alta contagem de 

cianobactérias.

Também foi avaliado o processamento dessas 

amostras com ciclos de congelamento-descon-

gelamento com e sem ultrassonicação (15 min, 

20 kHz) visando à lise celular e consequente li-

beração de MCs intracelulares. Contrariando a 

recomendação de utilizar a etapa de ultrasso-

nicação para potencializar a liberação de MCs 

intracelulares (JOYCE, WU e MASON, 2010; SRI-

SUKSOMWONG et al., 2011; WU, JOYCE e MASON, 

2012; ZHANG et al., 2006), não foram constata-

das diferenças na concentração de MCs totais.

O estudo comparativo realizado com 22 amostras 

de água de diversas origens/processamento e a 

correlação dos resultados positivos dos dois mé-

todos empregados são apresentados na Fig. 1. O 

coeficiente de correlação foi de 0,997, demons-

trando uma forte correlação entre os métodos 

e estatisticamente, tanto pelo teste t (t
tab

=2,08, 

t
cal

=1,28) como pelo cálculo da razão entre as va-

riâncias dos métodos (1,00) e comparação com 

valor de F de Snedecor a 5% (F
tab

=2,10), os dois 

métodos não apresentaram diferença significa-

tiva (p≥0,05); sendo aplicáveis para detecção de 

MCs em águas.
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Figura 1: Curva de correlação entre as concentrações das amostras (µg.L-1) analisadas por LABicELISA e  

kit ELISA (n=22).

Para a análise por LABicELISA utilizou-se, além 

de equipamentos, microplacas de 96 poços, so-

luções de tampões, H
2
SO

4
, gelatina, padrão de 

MC-LR, conjugado MC-LR-BSA, AcM anti-MC-LR, 

Ac secundário conjugado com enzima peroxi-

dase e substrato cromógeno TMB, sendo que o 

material que mais influenciou no custo foi a mi-

croplaca, seguido de Ac secundário, correspon-

dendo a aproximadamente 65% do custo total de 

materiais utilizados. O custo de análise por LABi-

cELISA totalizou o valor aproximado de R$ 20,00 

por microplaca, visto que o próprio laboratório  

produziu o AcM de alta especificidade e afini-

dade. Esse valor é bem inferior ao do kit ELISA, 

representando um fator de redução aproximado 

de 100 vezes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O LABicELISA demonstrou ser um método de de-

tecção/análise de MCs com elevada exatidão e pre-

cisão e forte correlação com o kit comercial ELISA, 

podendo ser aplicado em vários tipos de água.

O uso do AcM como bioferramenta proporcionou a 

análise com baixo custo e elevada sensibilidade de 

detecção, o que possibilita a aplicação do método 

em larga escala de abrangência e uso promissor 

para monitoramento de mananciais superficiais.
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Resumo
Foram avaliadas a confiabilidade analítica e as diferenças entre leituras de turbidez de amostras de água bruta, 

decantada e filtrada, obtidas com quatro turbidímetros portáteis de duas marcas, seis equipamentos online de 

duas marcas e um turbidímeto de bancada. Apesar de diferenças terem sido observadas tanto entre equipa-

mentos como entre operadores, por vezes estatisticamente significativas, estas foram de pequena magnitude, 

de tal forma que não comprometeriam a interpretação do atendimento / violação dos limites de 0,50 uT e 0,30 

uT estabelecidos na norma brasileira de qualidade da água para consumo humano. Sugere-se, portanto, que o 

padrão de turbidez de água filtrada pode ser verificado independentemente do tipo de equipamento utilizado.

Palavras-chave: Padrão de potabilidade, Turbidez, Turbidímetros.

Abstract
The analytical reliability and differences between turbidity readings of raw, settled and filtered water samples, ob-

tained with four portable turbidimeters of two different brands, six on-line turbidimeters of two different brands, 

and one benchtop instrument were evaluated. Although differences between readings from both analysts and in-

struments have been detected, sometimes with statistical significance, they were of such (small) magnitude that 

the interpretation of the compliance with / violation of the 0.3 NTU and 0.5 NTU threshold values of the Brazilian 

drinking-water regulation would not be jeopardized. It is therefore suggested that the filtered water turbidity stan-

dard can be confidently checked regardless of the turbidimeter type.

Keywords: Drinking-water standard. Turbidity. Turbidimeters.
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1 INTRODUÇÃO
A turbidez, talvez a principal característica física 

de qualidade da água, é causada por partículas 

em suspensão, inorgânicas e orgânicas, tais como 

argila, silte, precipitados de elementos químicos 

(ferro e manganês, por exemplo), plâncton e re-

síduos vegetais. Expressa a transparência de um 

líquido a partir da medida da dispersão e absor-

ção de luz pelas partículas em suspensão (APHA, 

AWWA, WEF, 2012; HEALTH CANADA, 2012).  

É, portanto, uma variável com significado estéti-

co, que interfere na aceitação / rejeição da água 

e, nesse sentido, compõe o padrão organolético 

de potabilidade em normas de qualidade da água 

para consumo humano dos mais variados países 

(PINTO, 2012). Mas a turbidez apresenta também 

significado para a saúde, na medida em que par-

tículas em suspensão podem servir de abrigo para 

microrganismos, comprometendo a desinfecção 

(HEALTH CANADA, 2012). Além disso, a remoção 

de turbidez por meio da filtração, como indicador 

da remoção de partículas em suspensão, é asso-

ciada à remoção de cistos e oocistos de protozoá-

rios, mais especificamente de Giardia e Cryptos-

poridium (HEALTH CANADA, 2012; WHO, 2017) _ 

dois parasitas humanos de reconhecida transmis-

são via consumo de água (BALDURSSON e KARA-

NIS, 2011). Há inclusive relatos de associação de 

turbidez da água de consumo com incidência de 

doenças gastrointestinais (De ROOS et al., 2017). 

Dessa forma, a turbidez da água pós-filtração / 

pré-desinfecção tem sido incorporada como par-

te do (ou associada ao) padrão microbiológico 

de potabilidade em várias normas / diretrizes de 

referência internacional, tais como as dos Esta-

dos Unidos (EUA), Nova Zelândia, Canadá e Aus-

trália (USEPA, 2006; MINISTRY OF HEALTH, 2008; 

HEALTH CANADA, 2017; NHMRC / NRMMC, 2017), 

além da própria norma brasileira (BRASIL, 2011); 

na América do Sul, porém essa associação é me-

nos evidente (PINTO, 2012).  

O padrão estético / organoléptico usualmente 

se encontra em torno de 5,0 uT, acima do qual 

a turbidez pode ser perceptível a olho nu e afe-

tar a aceitação da água para consumo (NHMRC,  

NRMMC, 2017; WHO, 2017). Em geral, o valor 

limite recomendado de turbidez pré-desinfec-

ção é 1,0 uT (HEALTH CANADA, 2012; NHMRC,  

NRMMC, 2017; WHO, 2017). No que diz respeito 

ao padrão de turbidez de efluentes de filtros rá-

pidos, a regulamentação dos EUA (USEPA, 2006) 

tem se consolidado como referência internacio-

nal. Até o ano de 2006, o padrão da USEPA de 

0,50 uT (em 95% do tempo, em monitoramento 

mensal, e nunca acima de 1,0 uT) visava ao al-

cance de 2,0 log e 2,5 log de remoção cistos de 

Giardia, respectivamente para filtração direta e 

tratamento convencional (ciclo completo: coagu-

lação-floculação-decantação-filtração) (USEPA, 

2006); essa era também a abordagem vigente no 

Brasil à época da publicação do presente artigo 

(BRASIL, 2011), sendo que na versão anterior da 

norma brasileira o padrão era de 1,0 uT (BRASIL, 

2004). A partir de 2006, Cryptosporidium se torna 

o organismo alvo na norma dos EUA e o padrão é 

reduzido para 0,30 uT (em 95% do tempo, em mo-

nitoramento mensal, e nunca acima de 1,0 uT), em 

tese correspondente à remoção de 2,5 e 3,0 log de 

oocistos, respectivamente, para filtração direta 

e tratamento convencional (USEPA, 2006). Essa 

é também, fundamentalmente, a abordagem no 

Canadá e na Nova Zelândia. Na norma canadense 

encontra-se uma recomendação adicional de que 

se busque, como meta, a produção de água filtra-

da com 0,1 uT (HEALTH CANADA, 2012, 2017). 

Na Nova Zelândia, créditos adicionais de 0,5 log e  

1 log de remoção oocistos de Cryptosporidium 

podem ser considerados, caso a turbidez da água 

filtrada não exceda, respectivamente, 0,15 uT e 

0,10 uT em mais do que 5% do tempo, em moni-

toramento (mensal) (MINISTRY OF HEALTH, 2008). 

Na Austrália, o valor recomendado é de 0,2 uT 

(NHMRC, NRMMC, 2017).  
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Nota-se, assim, que o padrão de turbidez da 

água filtrada tem se tornado cada vez mais res-

tritivo (com valores recomendados tão baixos 

quanto 0,30 uT ou mesmo 0,10 uT); além disso, 

atribui-se significado sanitário para variações 

ou diferenças não tão estreitas quanto 0,20 uT 

ou 0,15 uT: por exemplo, qual organismo se es-

taria removendo mais efetivamente, se Giardia 

(0,50 uT) ou Cryptosporidium (0,30 uT), ou com 

que eficiência o mesmo organismo estaria sen-

do potencialmente removido (oocistos de Cryp-

tosporidium: 3,0 log com 0,30 uT; 3,5 log com  

0,15 uT e 4,0 log com 0,10 uT). Torna-se, então, ní-

tida a necessidade de garantir qualidade nas me-

didas de turbidez, incluindo aspectos de sensibi-

lidade dos equipamentos, precisão e acurácia das 

medidas (SADAR, 1998; HEALTH CANADA, 2012).

Hoje, praticamente todos os turbidímetros têm 

funcionamento baseado na nefelometria: emis-

são de um feixe luminoso e medição da intensida-

de de luz dispersa em detector situado a 90º em 

relação à fonte de luz incidente; essa medida é 

convertida em sinal elétrico e registrada como va-

lor de turbidez no painel do equipamento em uni-

dades nefelométricas de turbidez - UNT (HEALTH 

CANADA, 2012) (neste trabalho, acompanhan-

do a notação utilizada na Portaria MS nº 2914 / 

2011, as medidas de turbidez são expressas sim-

plesmente como unidades de turbidez - uT). Exis-

tem turbidímetros que utilizam outros ângulos de 

medição de luz, mas já se tem padronizado que os 

nefelômetros são os mais adequados para medi-

das de turbidez abaixo de 40 uT (APHA, AWWA, 

WEF, 2012; HEALTH CANADA, 2012). Entretanto, 

para efeito de compensação das medidas de tur-

bidez por interferências devidas à cor (decorren-

tes da presença de partículas que absorvem luz), 

alguns equipamentos usam mais de um detec-

tor, um deles situado em ângulo diferente de 90º 

(ASTM INTERNATIONAL, 2011; HEALTH CANADA, 

2012). Os turbidímetros / nefelômetros variam 

também de acordo com a fonte de luz, podendo 

operar nas faixas de luz visível (400–600 nm) ou 

infravermelha (800–900 nm) (USEPA, 1993; ISO, 

1999; APHA, AWWA, WEF, 2012; HEALTH CA-

NADA, 2012); a fonte mais comumente utilizada 

em nefelômetros é a lâmpada de filamento de 

tungstênio (luz branca). Lâmpadas de tungstênio 

são mais sensíveis para partículas menores, mas 

a presença de cor nas amostras geralmente in-

terfere no resultado; por outro lado, instrumen-

tos com saída de 860 nm não são tão sensíveis a 

partículas pequenas, mas são menos propensos 

a sofrer interferência de cor (SADAR, 1998). Por 

fim, cabe registrar que turbidímetros / nefelôme-

tros fabricados de acordo com métodos padroni-

zados são, em tese, capazes de detectar diferen-

ças de turbidez tão pequenas quanto 0,02  uT em 

amostras com turbidez inferior a 1 uT (HEALTH 

CANADA, 2012), e que há métodos padronizados 

específicos para a fabricação de equipamentos e 

determinação de turbidez inferior a 5 uT (ASTM, 

2007, 2010). 

A medição de turbidez pode, entretanto, estar su-

jeita a elevada variabilidade, devida a interferên-

cias de fatores tais como: frequência de calibra-

ção, qualidade dos padrões de calibração, estado 

do equipamento, estado e manuseio das cubetas, 

manuseio das amostras e experiência do opera-

dor; em turbidímetros online (também referidos 

na literatura nacional como turbidímetros de pro-

cesso ou de fluxo contínuo), a formação de bolhas 

de ar pode também constituir fonte de interfe-

rência (SCARDINA et al., 2006; HEALTH CANADA, 

2012). Além disso, conforme Sadar (2002), o tipo e 

a magnitude da interferência podem depender da 

faixa de turbidez em questão.

No Brasil, como já referido, o padrão de turbidez 

da água filtrada é de 0,50 uT em 95% das amos-

tras medidas mensalmente, não podendo ultra-

passar 1,0 uT nas 5% amostras restantes (filtra-

ção rápida). Entretanto, na Portaria 2914 / 2011 

encontra-se também a recomendação de que se 

obtenha turbidez menor ou igual a 0,30 uT em 

95% das amostras mensais quando da detecção 

Ferreira LC, Bastos RKX

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 62-77 | Abr a Jun,  2020



65

de oocistos de Cryptosporidium spp. acima de de-

terminada concentração no(s) pontos(s) de cap-

tação (BRASIL, 2011). Não há, contudo, menção 

a possíveis variações de medidas de turbidez por 

diferentes tipos de equipamentos, apesar de ha-

ver registros na literatura neste sentido (LETTER-

MAN et al., 2002; TEIXEIRA et al., 2004; BASTOS 

et al., 2015). O presente trabalho visa, portanto, 

somar contribuições na avaliação da confiabili-

dade analítica de medidas de turbidez e, por con-

seguinte, na interpretação e aplicação do padrão 

de potabilidade estabelecido na norma brasileira 

de qualidade da água para consumo humano. 

2 METODOLOGIA 
2.1 Descrição dos ensaios

Amostras de água bruta, decantada e filtrada da 

estação de tratamento de água (ETA) da Univer-

sidade Federal de Viçosa (UFV) foram submetidas 

a leituras de turbidez em diferentes equipamen-

tos. As leituras foram realizadas em conformida-

de com o estabelecido no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wasterwater, mé-

todo 2130 B – leitura nefelométrica de turbidez 

(APHA, AWWA, WEF, 2012) e por manuais de fa-

bricantes, seguindo sempre procedimentos pa-

dronizados de leitura e de cuidados com os equi-

pamentos (manutenção e calibração). O trabalho 

foi dividido em dois estudos, independentes um 

do outro, com delineamentos experimentais es-

pecíficos e realizados em momentos distintos. 

2.1.1 Estudo 1

Realizado entre maio de 2015 e junho de 2016, 

o Estudo 1 envolveu a avaliação de amostras de 

água bruta (AB), decantada (AD) e filtrada (filtro 

1 - F1; filtro 2 - F2; filtro 1 + filtro 2 - AF) da ETA 

UFV, com medidas de turbidez realizadas por dois 

operadores (OP1 e OP2) em cinco equipamentos: 

um turbidímetro digital de bancada (equipamen-

to pertencente à ETA UFV) e quatro turbidímetros 

digitais portáteis (equipamentos cedidos por 

empréstimo pelos respectivos fabricantes), sen-

do três de mesma marca e modelo (TP1a, TP1b e 

TP1c). Os dois operadores trabalharam ao mes-

mo tempo e no mesmo ambiente durante cada 

bateria de ensaios, revezando equipamentos e 

aplicando os mesmos procedimentos padrão de 

operação. O Operador 2 (OP2) foi treinado pelo 

Operador 1 (OP1). Os dados de turbidez foram 

inicialmente separados por tipo de água (bruta, 

decantada e filtrada) e estação do ano (seca ou 

chuvosa) mas, devido à predominância de va-

lores baixos, foram reclassificados nos seguin-

tes intervalos, independentemente da origem: 

(i) 0,00 a 0,30 uT (173 dados), sendo 0,30 uT o 

padrão da norma dos EUA para turbidez da água 

filtrada e presente na norma brasileira como re-

comendação; (ii) 0,31 a 0,50 uT (43 dados), sen-

do 0,50 uT o valor máximo permitido (VMP) pela 

norma brasileira em 95% das medidas em um 

mês; (iii) 0,51 a 1,0 uT (35 dados), sendo 1,0 uT 

o VMP na norma brasileira nos restantes 5% das 

medidas em um mês; (iv) 1,1 a 5,0 uT (42 dados); 

(v) 5,1 a 10 uT (25 dados). 

2.1.2 Estudo 2

O Estudo 2 foi realizado entre julho de 2016 e 

setembro de 2017. Nessa etapa foram reali-

zadas 2984 medidas de água bruta (AB), 973 

de água decantada (AD), 2224 de água filtrada 

1 (F1), 2784 de água filtrada 2 (F2) e 2402 de 

água filtrada 1 + filtrada 2 (AF = F1 + F2) da ETA 

UFV. Foram utilizados seis equipamentos: cinco 

turbidímetros online de mesma marca e mode-

lo (pertencentes à ETA UFV), cada um com uma 

das amostras de água acima referidas; um sexto 

equipamento online, cedido por empréstimo pelo 

representante comercial, em que foram realiza-

das leituras apenas de amostras de água filtra-

da (AF); e um turbidímetro digital de bancada (o 

mesmo equipamento utilizado no Estudo 1, per-
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tencente à ETA UFV). Esse estudo foi incorporado 

à rotina de operação da ETA UFV, de modo que os 

dados coletados nos turbidímetros online acom-

panharam a frequência horária das leituras no 

turbidímetro de bancada, as quais eram realiza-

das pelos próprios operadores da estação.

2.2 Descrição dos equipamentos – 
especificações dos fabricantes 

Turbidímetro digital portátil Marca 1 (TP1). 

Fonte de luz branca (lâmpada de tungstênio) e 

detector de fotocélula de silício. Possui dois mo-

dos de medição: média de sinal (automática ou 

manual) e fast settling (utilizado para amostras 

com elevada turbidez e rápida sedimentação). 

Faixa de medição de 0 a 1000 uT. Precisão de 

2% na faixa de leitura de 0 a 500 uT e de 3% na 

faixa de 500 a 1000 uT. Incerteza máxima de 2% 

em toda a escala. Calibração com conjunto de 

padrões de formazina estabilizada nas concen-

trações de < 0,10, 20, 100 e 800 uT. Função de 

compensação de cor.

Turbidímetro digital portátil Marca 2 (TP2). 

Fonte de luz infravermelha (LED) e três fotocélu-

las detectoras. Três modos de medição: normal, 

média (média de leituras no intervalo de tempo 

de 5 s) e sedimentação rápida. Faixa de medição 

automática de 0 a 1000 uT, podendo ser ajusta-

da para outros intervalos. Precisão de 0,03 uT ou 

3% da leitura (o que for maior). Calibração com 

padrões de formazina estabilizada em quatro 

pontos: 10, 100 e 500 uT, além do padrão “zero” 

(0,02 uT), que deve ser preparado pelo usuário a 

partir de bifiltração de água destilada ou deioni-

zada em membrana 0,45µm. Compensação au-

tomática de cor. 

A frequência de calibração adotada para esses 

equipamentos foi trimestral, já que não é espe-

cificada pelos fabricantes.

Turbidímetro digital de bancada (TB). Lâmpa-

da de filamento de tungstênio (luz branca) como 

fonte de luz.  Faixa de medição automática de 0 

a 10.000 uT, podendo ser ajustada para outros 

intervalos. Com a função de compensação de 

cor ativada, a precisão das medidas de turbidez 

é de ± 2% da leitura mais 0,01 uT na faixa de 0 a  

1000 uT, ± 5% da leitura na faixa de 1000 a  

4000 uT e ± 10% da leitura na faixa de 4000 a 

10000 uT; sem compensação de cor, a precisão 

é de ± 2% da leitura mais 0,01 uT na faixa de 0 a 

40 uT (de acordo com recomendações do fabri-

cante, essa função deve ser  utilizada na maioria 

das medições, devendo, obrigatoriamente, estar 

ativada na medição de amostras com turbidez 

acima de 40 uT). Função média de sinal (signal 

averaging), utilizada para corrigir variações de 

leitura causadas por flutuações de partículas ao 

acaso na amostra; quando essa função está ati-

vada (recomendação do fabricante para a maio-

ria das amostras), uma leitura média é calculada 

a cada três segundos e apresentada no display do 

equipamento. Calibração com soluções de for-

mazina estabilizada nas concentrações de < 0,1, 

20, 200, 1000, 4000 e 7500 uT; foi adotada fre-

quência de calibração trimestral, conforme reco-

mendação do fabricante.

Turbidímetro online Marca 1 (TO1). Fonte de 

luz branca. Faixa de medição de 0 a 100 uT. Pre-

cisão de ± 2% da leitura ou ± 0,02 uT (o que for 

maior) para valores entre 0 e 40 uT, e ± 5% da 

leitura para valores entre 40 uT e 100 uT. Reso-

lução de 0,0001 uT para valores até 9,9999 uT; 

0,001 uT para valores entre 10,000 e 99,999 uT; 

e 0,01 uT para 100,00 uT. Taxa de fluxo de 250 a 

750 mL.min-1, dependendo da turbidez da água. 

Calibração em apenas um ponto, com solução 

de formazina de 20 uT, que pode ser comprada 

pronta para uso (formazina estabilizada) ou ser 

preparada pelo usuário a partir da solução pa-

drão de 4000 uT – opção que foi utilizada neste 

estudo; a frequência de calibração foi trimestral, 

conforme recomendação do fabricante. 
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Turbidímetro online Marca 2 (TO2). No interior 

do equipamento, a amostra passa por uma cube-

ta com capacidade para 20 mL, diferentemente 

do TO1, que possui capacidade interna para 1 L de 

amostra. Fonte de luz infravermelha. Faixa de me-

dição de 0 a 10 uT. Precisão de ± 2% da leitura ou ± 

0,02 uT. Resolução de 0,0001 uT. Pressão máxima 

de operação de 1380 kPa e taxa de fluxo recomen-

dada de 100-1000 mL.min-1. Calibração com solu-

ções de formazina estabilizada nas concentrações 

de 0,02 e 10 uT; frequência de calibração trimes-

tral, conforme recomendação do fabricante.

2.3 Análise dos dados

2.3.1 Sistematização inicial

Inicialmente, os resultados obtidos nos dois es-

tudos foram avaliados em termos de estatística 

descritiva com o software Excel®2013. As leitu-

ras de turbidez, separadas por operador (somen-

te no caso do Estudo 1) e equipamento (Estudos 

1 e 2), foram descritas por medidas de posição 

(média, mediana, máximo, mínimo, 1º e 3º quar-

tis) e dispersão (variância, desvio-padrão e coe-

ficiente de variação).

2.3.2 Testes de diferenças entre leituras de 
turbidez

Com o objetivo de verificar a ocorrência de di-

ferenças entre leituras fornecidas por diferen-

tes operadores e equipamentos, os resultados 

foram submetidos à análise de variância (ANO-

VA) com o software Minitab®17. No Estudo 1 foi 

empregado delineamento em blocos casualiza-

dos (DBC) com análise fatorial 5x2, isto é, cin-

co equipamentos e dois operadores. Cada dia 

de medição correspondeu a um bloco, já que as 

condições experimentais (turbidez da água bruta 

e no decorrer do tratamento) variaram ao longo 

dos dias. Para cada faixa de valor de turbidez foi 

realizada uma ANOVA, com posterior aplicação 

do teste Tukey para verificação de diferenças 

de medidas de turbidez entre pares de equipa-

mentos e operadores.  O Estudo 2 foi concebi-

do em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC) com análise de um fator (equipamento), 

tendo sido utilizados dois equipamentos para as 

águas bruta, decantada, filtrada 1 e filtrada 2, e 

três equipamentos para a água filtrada (F1 + F2); 

cada dia de medição correspondeu a uma repe-

tição. Para cada tipo de água foi realizado teste 

Tukey para verificação de diferenças de medidas 

de turbidez entre pares de equipamentos. As di-

ferenças foram verificadas para nível de signifi-

cância (α) de 5%.

2.3.3 Teste de confiabilidade das  
medidas de turbidez 

Consiste em verificar a concordância dos resul-

tados, ou seja, avaliar a precisão da medição em 

relação a um equipamento padrão – o TB foi ado-

tado como padrão em razão da maior robustez 

em relação aos TP e pelo uso bem mais frequente 

no país em relação aos TO. Conforme detalhado 

em Teixeira et al. (2004), a verificação da pro-

porção de concordância entre pares de valores 

fornecidos por equipamentos diferentes foi rea-

lizada com base no cálculo do índice Kappa, cujos 

valores foram interpretados da seguinte forma: K 

< 0: sem concordância; 0 < K < 0,19: concordân-

cia pobre; 0,20 < K < 0,39: concordância regular; 

0,40 < K < 0,59: concordância moderada; 0,60 

< K < 0,79: concordância substancial; 0,80 < K < 

1,00: concordância quase perfeita (LILIENFELD e 

STOLLEY, 1994). 

2.3.4 Estimativa de validade das  
medidas de turbidez 

Novamente, o TB foi considerado como equipa-

mento padrão, ou seja, como aquele que apre-

sentou os valores “verdadeiros” de turbidez; 

conforme detalhado em Teixeira et al. (2004),  a 
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validade das medidas de turbidez foi estimada 

a partir das proporções de acertos (verdadeiros 

positivos e verdadeiros negativos) e erros (falso-

-positivos e falso-negativos) dos demais equipa-

mentos em relação ao TB. Em outras palavras es-

timou-se a sensibilidade (capacidade de detectar 

resultados verdadeiramente positivos -  valores 

de turbidez obtidos com os demais equipamen-

tos que fossem inferiores aos obtidos com o TB) 

e a especificidade (capacidade de detectar ver-

dadeiros negativos - valores de turbidez obtidos 

com os demais equipamentos que estivessem 

acima daqueles obtidos com o TB). 

Para a aplicação dos testes de confiabilidade e va-

lidade, é necessário estabelecer pontos de corte, 

ou seja, valores menores ou iguais aos quais se es-

pera ou se deseja que os dados se mantenham; fo-

ram adotados os já referidos limites especificados 

na Portaria 2914 / 2011 para turbidez de efluen-

tes de filtros rápidos: 0,50 uT (máximo permitido) 

e 0,30 uT (recomendação), indicadores, respecti-

vamente, da remoção de cistos de Giardia e de oo-

cistos de Cryptosporidium. Dessa forma, somente 

os valores de turbidez de amostras de água filtra-

da foram submetidos a esses testes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Estudo 1

3.1.1 Descrição dos dados

A estatística descritiva dos dados de turbidez 

do Estudo 1 mostrou que os turbidímetros TB e 

TP2 foram os equipamentos que apresentaram 

os valores mais elevados para a faixa de turbidez 

de 0,00 a 0,30 uT, porém com diferença de ape-

nas 0,05 uT entre a média desses equipamentos 

e a dos demais (TP1a, TP1b e TP1c). Nessa mes-

ma faixa de valores, em todos os equipamentos 

avaliados, a média das leituras realizadas pelos 

dois operadores foi a mesma. O desvio-padrão 

dos dados obtidos por ambos os operadores com  

o equipamento de bancada (TB) foi o menor 

(0,048 - 0,050 uT), enquanto o equipamento 

TP1b apresentou o maior desvio-padrão (0,067 

- 0,070 uT); porém, em geral, a variabilidade dos 

dados não diferiu tanto (Tabela 1). 

Tabela 1. Estatística descritiva das medidas de turbidez (uT) na faixa de 0,00 a 0,30 uT,  
por operador e equipamento, Estudo 1.

Parâmetro
OP1 OP2

TP1a TP1b TP1c TP2 TB TP1a TP1b TP1c TP2 TB

N º medidas 186 184 181 166 173 166 155 148 150 156

Mínimo 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Máximo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Mediana 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20

1º quartil (25%) 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15 0,20

3º quartil (75%) 0,20 0,20 0,15 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25

Média aritmética 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20

Variância 0,0034 0,0044 0,0037 0,0038 0,0023 0,0043 0,0049 0,0041 0,0029 0,0025

Desvio padrão 0,058 0,067 0,061 0,062 0,048 0,066 0,070 0,064 0,054 0,050

Coef. variação (%) 41 46 43 33 24 40 47 43 26 23

OP: operador; TP: turbidímetro portátil; TB: turbidímetro de bancada.
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Na faixa de 0,31 a 0,50 uT, as medidas realizadas 

pelos dois operadores apresentaram o mesmo 

valor médio em todos os equipamentos, enquan-

to a variabilidade (desvio-padrão) se mostrou 

ainda mais estreita que na faixa anterior de tur-

bidez: entre 0,049 uT (TP1c) e 0,065 uT (TP1a) 

(coeficiente de variação entre 13 e 16) (Tabela 2). 

Na faixa de 0,51 a 1,0 uT (dados não incluídos), a 

única diferença de média de medidas entre ope-

radores encontrada foi de 0,05 uT, em TP1a (OP1 

= 0,70 uT e OP2 = 0,65 uT), enquanto a diferen-

ça média entre equipamentos não ultrapassou  

0,15 uT (0,80 uT em TP1b e 0,65 uT em TP1c, 

TP2 e TB); o desvio-padrão variou entre 0,11 uT 

(TP1c, OP2) e 0,16 uT (TP1b, OP2 e TP2, OP1). 

Nas faixas seguintes as diferenças entre medidas 

médias se mostraram um pouco maiores (dados 

não incluídos). Na faixa de 1,1 a 5,0 uT, a maior 

diferença média encontrada entre operadores 

foi da ordem de 0,20 uT (TP1b, OP1 = 3,3 uT x 

TP1b, OP2 = 3,1 uT; e TB, OP1 = 3,7  uT x TB, OP2 

= 3,5  uT), ao passo que a diferença média en-

tre equipamentos com o mesmo operador che-

gou a 0,50 uT (TP1b, OP2 = 3,1 uT x TP2, OP2 =  

3,6 uT); o desvio-padrão variou entre 0,84 uT  

(TP1a, OP1) e 1,2 uT  (TP1b, OP2). Finalmente, 

na faixa de valores mais altos de turbidez (5,1 a  

10 uT), a maior diferença média encontrada, tan-

to entre operadores como entre equipamentos, 

foi de 0,30 uT: 6,8 uT (TP1c, OP1; TP2, OP1; TP2, 

OP2) x 7,1 uT (TP1a, OP1; TP1b, OP1; TB, OP1; 

TP1c, OP2); no entanto, os desvios-padrão per-

maneceram em faixas muito estreitas (1,3 uT em 

TP2, OP1 e 1,6 uT em TB, OP2).

Tabela 2. Estatística descritiva das medidas  de turbidez (uT) na faixa de 0,31 a 0,50 uT,  
por operador e equipamento, Estudo 1.

Parâmetro
OP1 OP2

TP1a TP1b TP1c TP2 TB TP1a TP1b TP1c TP2 TB

N º medidas 36 25 44 51 43 46 44 65 55 56

Mínimo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Máximo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Mediana 0,40 0,40 0,35 0,40 0,40 0,40 0,35 0,40 0,40 0,40

1º quartil (25%) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

3º quartil (75%) 0,45 0,45 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40 0,45

Média aritmética 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Variância 0,0037 0,0027 0,0033 0,0031 0,0032 0,0042 0,0036 0,0024 0,0029 0,0037

Desvio padrão 0,061 0,052 0,057 0,056 0,057 0,065 0,060 0,049 0,054 0,061

Coef. variação (%) 15 13 15 14 14 16 16 13 14 15

OP: operador; TP: turbidímetro portátil; TB: turbidímetro de bancada.

3.1.2 Diferenças entre leituras de turbidez

A ANOVA indicou que, em todas as faixas de va-

lores de turbidez, não houve interação signifi-

cativa entre os dois fatores: operadores e equi-

pamentos (p >>> 0,05). O teste Tukey (Tabela 3) 

demonstrou que na comparação entre opera-

dores foi encontrada diferença significativa so-

mente nos intervalos de 0,00 a 0,30 uT (OP2 > 

OP1) e de 0,31 a 0,50 uT (OP1 > OP2). No entan-

to, mesmo considerando o arredondamento dos 

valores de turbidez de acordo com os critérios do 

Standard Methods (Tabela 3), a média obtida por 

OP1 foi apenas 0,05 uT maior do que a obtida 

por OP2 no intervalo de 0,00 a 0,30 uT; na faixa 

de 0,31 a 0,50 uT, apesar da significância esta-

tística, em valores absolutos a diferença entre 

médias foi praticamente inexistente. Com rela-

ção aos equipamentos, de forma similar, apesar 

de ter sido detectada diferença estatisticamen-

te significativa entre TB e TP2 na faixa 0,00 a  

0,30 uT, as médias de turbidez obtidas com 

ambos os turbidímetros foram praticamen-

te as mesmas (≈ 0,20 uT), sendo estas somente  

0,05 uT superiores (estatisticamente) à média 
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dos demais equipamentos (Tabela 3). Na faixa 

entre 0,31 e 0,50 uT, o teste Tukey apontou dife-

renças também entre equipamentos, apesar de, 

novamente, as médias praticamente não terem 

diferido em termos absolutos (≈ 0,40 uT). Em 

linhas gerais, isso se explicaria pela variabili-

dade muito estreita dos dados e, nos intervalos 

iniciais, pelos valores absolutos muito baixos de 

turbidez. Essa tendência permanece nas demais 

faixas de turbidez, porém com diferenças um 

pouco superiores entre equipamentos: 0,8 uT em 

TB x 0,65 uT nos demais turbidímetros na faixa 

de 0,51 a 1,0 uT; 3,5 - 3,6 uT em TB, TP1a, TP1b 

e TP2 x 3,2 uT em TP1c na faixa de 1,1 a 5,0 uT. 

Na faixa de valores mais altos de turbidez (5,1 a 

10 uT), os valores absolutos foram praticamen-

te os mesmos e não houve diferenças estatisti-

camente significativas, tanto entre operadores 

como entre equipamentos (dados não incluídos 

na Tabela 3).

Tabela 3. Resultado dos testes de Tukey para verificação de diferenças de médias de medidas de turbidez entre 
operadores e equipamentos Estudo 1 (1).

Operador / 
equipamento N Média teste Média 

arredondada (1)
Operador / 

equipamento N Média teste Média 
arredondada (2)

0,00 a 0,30 uT 0,31 a 0,50 uT

OP1 2670 0,162408B 0,15 OP1 597 0,395499A 0,40

OP2 2325 0,176900A 0,20 OP2 798 0,387931B 0,40

TB 987 0,206251A 0,20 TP1a 246 0,401031A 0,40

TP2 948 0,196907B 0,20 TB 297 0,397568A 0,40

TP1a 1056 0,152183C 0,15 TP2 318 0,392753AB 0,40

TP1b 1017 0,147208C 0,15 TP1b 207 0,386163AB 0,40

TP1c 987 0,145722C 0,15 TP1c 327 0,381062B 0,40

0,51 a 1,0 uT 1,1 a 5,0 uT

OP1 495 0,692893A 0,70 OP1 627 3,49611A 3,5

OP2 633 0,681928A 0,70 OP2 648 3,42715A 3,4

TP1b 252 0,781384A 0,80 TP2 246 3,61199A 3,6

TP1a 216 0,673215B 0,65 TB 255 3,58711A 3,6

TB 225 0,663388B 0,65 TP1c 234 3,46178A 3,5

TP2 240 0,660293B 0,65 TP1a 264 3,45341A 3,5

TP1c 195 0,658774B 0,65 TP1b 276 3,19385B 3,2

(1) Médias nas mesmas colunas, por faixa de turbidez, que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes; (2) valores arredondados de 
acordo com a recomendação do Standard Methods (APHA, AWWA, WEF, 2012): múltiplo de 0,05 mais próximo para dados entre 0 e 1 uT; múltiplo de 0,1 mais 
próximo para dados entre 1 e 10 uT.  OP: operador; TP: turbidímetro portátil; TB: turbidímetro de bancada.

Em trabalho semelhante a este (na mesma ETA), 

Bastos et al. (2015) compararam o comporta-

mento de dois turbidímetros portáteis com equi-

pamentos de bancada – um analógico e um digi-

tal, mas encontraram resultados de certa forma 

diferentes. Em período de estiagem, com valores 

de turbidez da água bruta próximos dos valores 

aqui avaliados (5 - 10 uT), todos os equipamen-

tos forneceram leituras estatisticamente diferen-

tes, muito embora apenas um dos turbidímetros 

portáteis tenha fornecido leitura média mais dis-

crepante, acima dos demais (≈ 8 x 6 uT). Na ava-

liação de amostras de água decantada (1 - 5 uT), 

o mesmo turbidímetro portátil forneceu as leitu-

ras mais elevadas (com médias próximas a 5 uT 

e 3 uT, respectivamente em períodos de chuva e 

de estiagem), estatisticamente superiores e duas 

vezes ou mais acima das médias dos demais equi-

pamentos, os quais, entre si, por vezes forneceram 

leituras estatisticamente semelhantes, por vezes 

distintas (médias de 2,2 – 2,5 uT no período de 

chuvas e ≈ 1,0 - 1,8 uT em época de seca). Com 

relação à água filtrada (0,2 - 0,5 uT), novamente 

os turbidímetros portáteis, agora juntamente com 

o analógico de bancada, forneceram leituras mais 

elevadas (0,40 – 0,50 uT em época de chuvas e ≈  

0,30 uT em período de seca) estatisticamen-

te e mais de duas a três vezes acima das medi-
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das médias do equipamento digital de bancada 

(0,20 - 0,30 uT e ≈ 0,13 uT respectivamente em 

períodos de chuva e de estiagem). Em resumo, se 

no presente estudo há alguma indicação de que 

os equipamentos portáteis possam gerar leituras 

ligeiramente mais baixas que o de bancada, em 

Bastos et al. (2015) há sugestões em contrário, e 

foram identificadas diferenças mais largas entre 

as medidas com os equipamentos portáteis e de 

bancada, chegando inclusive a colocar em ques-

tão a interpretação do atendimento aos padrões 

de 0,5 uT e 0,3 uT para água filtrada. Um fator que 

eventualmente pode ajudar a explicar as diferen-

ças entre esses dois estudos é a atenção com a 

calibração dos equipamentos, realizada rigorosa-

mente no presente trabalho. Aliás, em estudo de 

Letterman et al. (2004), procedimentos de cali-

bração específicos para leitura de valores baixos 

de turbidez revelaram-se como o principal fator 

determinante de diferenças de medidas obser-

vadas tanto em turbidímetros portáteis como de 

bancada: em faixa de turbidez de aproximada-

mente 0,01 a 0,5 uT turbidímetros que não con-

tavam com calibração especifica para valores bai-

xos de turbidez forneceram leituras cerca de 0,1 a  

0,3 uT mais altas do que as do grupo de equipa-

mentos que contavam com tais cuidados. Por sua 

vez, em estudo interlaboratorial promovido pela 

American Society for Testing and Materials (ASTM, 

2010) envolvendo turbidímetros portáteis e de 

bancada, concluiu-se que a variabilidade de me-

didas efetuadas por diferentes operadores (des-

vio-padrão de 0,0190 uT de medidas de amostra 

padrão com 0,122 uT) foi mais importante do que 

aquela associada às medidas realizadas por um 

mesmo operador (dp = 0,0089 uT). 

3.1.3 Confiabilidade das medidas de turbidez 

De modo geral, os resultados do teste de con-

fiabilidade das medidas de turbidez (Tabela 4) 

demonstraram que: (i) a acurácia das medidas 

fornecidas pelos equipamentos portáteis em re-

lação ao equipamento padrão (TB) não foi boa; 

(ii) resultados piores foram obtidos para as me-

didas de valores mais baixos de turbidez. Para 

o ponto de corte de 0,50 uT, o TP1c apresentou 

concordância quase perfeita com o TB, porém os 

demais equipamentos portáteis apresentaram 

concordância entre pobre e moderada. Para o 

ponto de corte de 0,30 uT, os valores calculados 

para o índice Kappa foram ainda mais baixos, não 

ultrapassando 41% e 26% de concordância com 

o padrão, respectivamente nas leituras realiza-

das com TP1c pelos operadores OP1 e OP2. 

Tabela 4. Resultados dos testes de concordância entre as medidas de turbidez com os equipamentos portáteis e o de 
bancada - valores do índice Kappa (K) para os pontos de corte de 0,30 e 0,50 uT, Estudo 1.

Ponto de corte de 0,30 uT

OP1 OP2

Equipamento K Concordância Equipamento K Concordância

TP1a 0,15 Pobre TP1a 0,15 Pobre

TP1b 0,11 Pobre TP1b 0,17 Pobre

TP1c 0,41 Moderada TP1c 0,26 Regular

TP2 0,19 Pobre TP2 0,09 Pobre

Ponto de corte de 0,50 uT

OP1 OP2

Equipamento K Concordância Equipamento K Concordância

TP1a 0,13 Pobre TP1a 0,23 Regular

TP1b 0,16 Pobre TP1b 0,27 Regular

TP1c 0,85 Quase perfeita TP1c 0,53 Moderada

TP2 0,56 Moderada TP2 0,29 Regular

OP: operador; TP: turbidímetro portátil.
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Com relação ao fator operador, ainda na Tabe-

la 4 se nota que discrepâncias apareceram mais 

nitidamente para o ponto de corte de 0,50 uT: os 

dados obtidos por OP1 levaram a estimativas de 

concordâncias pobres dos equipamentos portá-

teis TP1a e TP1b com o de bancada (regular quan-

do operados por OP2), moderada para o equipa-

mento TP2 (regular com OP2) e quase perfeita 

para TP1c (moderada com OP2). Para o ponto de 

corte de 0,30 uT, não houve diferenças impor-

tantes de concordância entre os dois operadores, 

tendo a maioria dos TP apresentado concordância 

pobre com TB, à exceção do equipamento TP1c: 

concordância moderada com OP1 e regular com 

OP2. Em suma e na prática, esses resultados su-

gerem que os equipamentos portáteis avaliados, 

em tese, apresentam problemas de identificação 

do “valor verdadeiro” de turbidez, particularmen-

te para medidas abaixo de 0,30 uT.

3.1.4 Validade das medidas de turbidez

Em linhas gerais, os resultados do teste de va-

lidade das medidas de turbidez dos equipa-

mentos portáteis em relação ao turbidímetro 

de bancada revelaram que (Tabela 5): (i) tanto 

a sensibilidade (capacidade de detectar valo-

res inferiores a determinado valor de referência 

quando o equipamento padrão também assim 

detecta) como  a especificidade (capacidade de 

detectar valores acima do valor de referência 

quando o equipamento padrão também assim 

detecta) dos turbidímetros portáteis foram me-

nores para as medidas mais baixas de turbidez 

(ponto de corte de 0,30 uT); (ii) a sensibilidade 

foi em geral alta, porém caiu um pouco nas me-

didas de turbidez mais baixas (ponto de corte de 

0,30 uT) efetuadas pelo OP2; (iii) a sensibilidade 

se mostrou de forma mais errática: variou de 33-

100% e de 50-100%, respectivamente nas mãos 

de OP1 e OP2 no ponto de corte de 0,50 uT, e 

foi bem mais baixa (≈ 30-50%) para medidas 

abaixo de 0,30 uT, com os dois operadores. Em 

resumo, esses resultados indicam que os turbi-

dímetros portáteis avaliados apresentam bom 

“índice de acerto” na detecção do atendimento 

aos padrões de 0,30 uT e 0,50 uT, mas poderiam 

“mascarar” violações do padrão 0,30 uT (porém, 

nem tanto do padrão 0,50 uT). 

Tabela 5. Sensibilidade (S) e especificidade (E) das medidas de turbidez de água filtrada com os equipamentos portáteis 
em relação ao turbidímetro de bancada para os pontos de corte de 0,30 e 0,50 uT, Estudo 1.

Ponto de corte de 0,30 uT

OP1 OP2

 Equipamento S (%) E (%)  Equipamento S (%) E (%)

TP1a 89 28 TP1a 86 28

TP1b 86 28 TP1b 74 46

TP1c 92 56 TP1c 79 51

TP2 86 39 TP2 81 28

Ponto de corte de 0,50 uT

OP1 OP2

 Equipamento S (%) E (%)  Equipamento S (%) E (%)

TP1a 95 33 TP1a 95 50

TP1b 91 67 TP1b 90 100

TP1c 99 100 TP1c 98 75

TP2 99 67 TP2 98 75

OP: operador; TP: turbidímetro portátil.
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3.2 Estudo 2

3.2.1 Descrição dos dados

A estatística descritiva dos dados de turbidez das 

águas bruta, decantada e filtrada (filtro 1, filtro 2 

e filtro 1 + filtro 2) obtidas pelo turbidímetro de 

bancada TB e pelos turbidímetros online TO1 e 

TO2 durante o Estudo 2 é apresentada na Tabela 

6. Em termos médios, verifica-se que o TB apre-

sentou valores superiores aos do TO1 para todos 

os tipos de água. Apesar de a diferença entre os 

equipamentos ter decaído ao longo das etapas 

do tratamento, nas amostras de águas filtradas 

ainda foi possível observar diferenças da ordem 

de 0,05 uT a mais na turbidez da água fornecida 

pelo equipamento TB – o que corresponde à me-

tade do valor médio das leituras do equipamento 

TO1, mas por outro lado, em termos absolutos, 

e práticos, isso perde significado ou importân-

cia. O equipamento TO2, utilizado somente para 

leitura de AF (F1 + F2), apresentou os maiores 

valores de turbidez entre os três equipamentos, 

com leituras chegando ao dobro do valor médio 

fornecido pelo equipamento TO1 (TO2 = 0,25 uT 

x TO1 = 0,10 uT), porém apenas 0,05 uT acima 

da medida média de TB (0,20 uT). Com relação 

às medidas de dispersão, observa-se que os três 

equipamentos apresentaram baixo desvio pa-

drão para as águas filtradas, com diferença en-

tre equipamentos não superior a 0,02 uT. Para as 

águas bruta e decantada, o desvio padrão dos 

equipamentos foi maior, bem como a variabilida-

de entre eles: a diferença entre equipamentos foi 

de 0,08 para a AD e de 1,6 para a AB, sempre com 

o equipamento TB apresentando o maior desvio. 

Tabela 6. Estatística descritiva das medidas de turbidez (uT) das amostras de água bruta, decantada e filtrada, 
separados por equipamento, Estudo 2.

Parâmetro
AB AD F1 F2 AF

TB TO1 TB TO1 TB TO1 TB TO1 TB TO1 TO2

N 2984 2984 973 973 2224 2224 2784 2784 2402 2402 2402

Mínimo 1,8 1,0 0,25 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10

Máximo 40 36 2,1 1,2 0,60 0,55 0,80 0,90 0,75 0,65 0,85

Mediana 4,7 3,3 0,50 0,35 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,20

Primeiro quartil (25%) 3,6 2,7 0,40 0,25 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,15

Terceiro quartil (75%) 6,8 4,7 0,65 0,50 0,20 0,10 0,20 0,15 0,25 0,15 0,25

Média aritmética 6,5 4,5 0,60 0,40 0,15 0,10 0,15 0,10 0,20 0,10 0,25

Variância 27 13 0,08 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Desvio padrão 5,2 3,6 0,27 0,19 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,10

Coeficiente de 
variação (%) 80 80 47 51 47 65 53 71 49 68 42

AB: água bruta; AD: água decantada; F1: filtro 1; F2: filtro 2; AF: filtro 1 + filtro 2; TB: turbidímetro de bancada; TO: turbidímetro online.

3.2.2 Diferenças entre leituras de turbidez

O teste de Tukey para as águas bruta, decantada, 

filtrada 1 e filtrada 2 (Tabela 7) revelou que a mé-

dia de leitura obtida pelo turbidímetro de ban-

cada TB foi estatisticamente superior à obtida 

pelo turbidímetro online TO1, em todos os casos. 

Revelou também que, para a água filtrada (filtro 

1 + filtro 2), a média das leituras obtidas com o 

turbidímetro TO2 foi superior à do turbidímetro 

TB e ambas foram superiores àquela obtida com 

o turbidímetro TO1. Porém, apesar das diferen-

ças estatisticamente significativas, as médias de 

leituras fornecidas pelos equipamentos foram 

muito próximas entre si. Por exemplo, os valores 

médios fornecidos pelo equipamento de banca-

da para as águas F1 e F2 foram apenas 0,05 uT 

superiores àqueles fornecidos pelo equipamento 

TO1. Para a AF, a média de leitura fornecida pelo 
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equipamento TO2 foi 0,05 uT superior à forne-

cida pelo equipamento TB, que por sua vez foi 

0,10 uT superior ao valor médio fornecido pelo 

equipamento TO1; nesse caso, a maior diferen-

ça encontrada foi entre os equipamentos TO2 e 

TO1: 0,15 uT.

Tabela 7. Resultado dos testes de Tukey para verificação de diferenças de médias de medidas de turbidez entre 
equipamentos Estudo 2 (1).

Equipamento N Média teste Média 
arredondada (2) Equipamento N Média teste Média 

arredondada (2)

Água bruta Água decantada

TB 2984 6,527 A 6,5 TB 973 0,58530 A 0,60

TO1 2984 4,538 B 4,5 TO1 973 0,38294 B 0,40

Água filtrada 1 Água filtrada 1

TB 2224 0,17044 A 0,15 TB 2784 0,15665 A 0,15

TO1 2224 0,10627 B 0,10 TO1 2784 0,10681 B 0,10

Água filtrada (filtro 1 + filtro 2)

Equipamento N Média teste Média arredondada (2)

TO2 2402 0,24569 A 0,25

TB 2402 0,18554 B 0,20

TO1 2402 0,10681 C 0,10

(1) Médias nas mesmas colunas, por tipo de água, que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes; (2) valores arredondados de acordo 
com a recomendação do Standard Methods (APHA, AWWA, WEF, 2012): múltiplo de 0,05 mais próximo para dados entre 0 e 1 uT; múltiplo de 0,1 mais próximo 
para dados entre 1 e 10 uT.  TB: turbidímetro de bancada; TO: turbidímetro online.

A United States Environmental Protection Agency 

sugere que turbidímetros online, em geral, apre-

sentam leituras mais elevadas do que turbidí-

metros de bancada (USEPA, 2006). Entretanto, 

isso não foi confirmado no estudo de Teixeira 

et al. (2004) em instalação piloto: os resultados 

das análises da água filtrada com equipamen-

to de bancada (1,0474 ± 0,3664 uT) superaram 

em quase 30% (com significância estatística) 

as leituras obtidas com um turbidímetro online 

(0,8097 ± 0,2834 uT). No já referido estudo de 

Bastos et al. (2015), as medidas de turbidez de 

água filtrada em turbidímetro online e de banca-

da forneceram leituras muito próximas entre si, 

ainda que por vezes estatisticamente diferentes: 

médias em torno de 0,20 - 0,25 uT para o tur-

bidímetro online e de 0,30 uT para o de banca-

da em período de chuvas;  0,12 - 0,14 uT para o 

turbidímetro online e de 0,14 uT para o de ban-

cada em período de seca; mas todas essas me-

didas foram quase a metade das fornecidas por 

turbidímetros portáteis. Por fim, reitera-se que, 

no presente trabalho, dos dois equipamentos 

online avaliados, um apresentou média de tur-

bidez 0,05 uT superior ao de bancada, enquanto 

o outro apresentou média 0,10 uT inferior ao de 

bancada (Tabela 7). Diferenças de desempenho 

entre turbidímetros online na leitura de valores 

baixos de turbidez foram também registradas 

por Letterman et al. (2002): o estudo encontrou 

pouca concordância entre diferentes equipa-

mentos, com variação média nas medidas de 

turbidez de 0,50 uT; em parte, as discrepâncias 

foram atribuídas à formação de bolhas de ar. Em 

contrapartida, em outro estudo interlaboratorial 

promovido pela ASTM, leituras de uma amostra 

padrão com 0,10 uT em diferentes turbidímetros 

online resultaram em faixas estreitas de desvios-

padrão: 7-12% (ASTM, 2007).

3.2.3 Confiabilidade das medidas de turbidez

De modo geral e talvez de forma um pouco di-

ferente do Estudo 1, os resultados do teste de 

confiabilidade das medidas de turbidez de água 

filtrada (Tabela 8) demonstraram que: (i) a acu-

rácia das medidas fornecidas pelos equipamen-
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tos online em relação ao equipamento padrão 

(TB) foi de certa forma pior no ponto de corte de  

0,50 uT do que no de 0,30 uT; (ii) ao menos foi 

mais errática no ponto de corte de 0,50 uT (con-

cordância variando de pobre a quase perfeita 

com TO1; pobre com TO2) do que no ponto de 

corte de 0,30 uT (concordância consistentemen-

te moderada, com valores da estatística Kap-

pa entre 0,40 e 0,60). Neste caso, os resultados 

sugerem que, em tese, os equipamentos online 

avaliados apresentam maiores dificuldades de 

identificação do “valor verdadeiro” de turbidez 

no intervalo entre 0,50 e 0,30 uT do que abaixo 

de 0,30 uT.

Tabela 8. Resultados dos testes de concordância entre as medidas de turbidez com os turbidímetros online e o de 
bancada - valores do índice Kappa (K) para os pontos de corte de 0,30 e 0,50 uT, Estudo 2.

Ponto de corte de 0,30

0,30 uT 0,50 uT

Tipo de água / 
equipamento K Concordância Tipo de água / 

equipamento K Concordância

F1 - TO1 0,51 Moderada F1 - TO1 0,20 Regular

F2 - TO1 0,56 Moderada F2 - TO1 0,72 Quase perfeita

AF - TO1 0,58 Moderada AF - TO1 0,12 Pobre

AF - TO2 0,40 Moderada AF - TO2 0,12 Pobre

F1: filtro 1; F2: filtro 2; AF: filtro 1 + filtro 2; TB: turbidímetro de bancada; TO: turbidímetro online.

3.2.4 Validade das medidas de turbidez

A estimativa de validade das medidas de turbi-

dez de água filtrada (Tabela 9) revelou elevada 

sensibilidade de todos os turbidímetros online 

em relação ao TB, independentemente do ponto 

de corte (0,30 ou 0,50 uT), ou seja, elevada ca-

pacidade dos TO de detecção de valores “verda-

deiros positivos” (inferiores aos pontos de corte). 

Entretanto, com relação à especificidade (capa-

cidade de detecção de valores de valores “ver-

dadeiros negativos”, superiores aos pontos de 

corte), foram observadas estimativas, em geral, 

mais baixas, particularmente para o equipamen-

to TO1 nos dois pontos de corte. Neste caso, os 

resultados sugerem que os turbidímetros online 

avaliados apresentam bom “índice de acerto” na 

detecção do atendimento aos padrões de 0,30 e 

0,50 uT, mas poderiam “mascarar” violações dos 

dois padrões: 0,30 uT e 0,50 uT.

Tabela 9. Sensibilidade (S) e especificidade (E) das medidas de turbidez água filtrada com os equipamentos on line em 
relação ao turbidímetro de bancada para os pontos de corte de 0,30 e 0,50 uT, Estudo 2.

Ponto de corte de 0,30

0,30 uT 0,50 uT

 Tipo de água / 
equipamento S (%) E (%)  Tipo de água / 

equipamento S (%) E (%)

F1 - TO1 100 36 F1 - TO1 100 11

F2 - TO1 100 43 F2 - TO1 100 56

AF - TO1 99 47 AF - TO1 100 7

AF - TO2 87 71 AF - TO2 97 59

F1: filtro 1; F2: filtro 2; AF: filtro 1 + filtro 2; TB: turbidímetro de bancada; TO: turbidímetro online.
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4 CONCLUSÕES
Tomando como referência o turbidímetro de 

bancada e os limites de turbidez de 0,50 uT (valor 

máximo permitido para água filtrada da norma 

brasileira) e 0,30 uT (valor recomendado na nor-

ma brasileira e máximo permitido em normas de 

referência internacional), de modo geral, os re-

sultados deste trabalho indicaram que: 

(i) os equipamentos portáteis não apresentaram 

boa acurácia, particularmente para valores de 

turbidez abaixo de 0,30 uT; inversamente, os tur-

bidímetros online mostraram desempenho mais 

consistente, em termos de acurácia, nas medidas 

de turbidez abaixo de 0,30 uT do que na faixa 

acima (< 0,50 uT); 

(ii) os equipamentos portáteis apresentaram ele-

vada sensibilidade, mas especificidade mais bai-

xa para valores de turbidez abaixo de 0,30 uT; os 

turbidímetros online também apresentaram ele-

vada sensibilidade, porém baixa especificidade, 

em ambos os casos nas duas faixas de turbidez 

consideradas; 

(iii) na comparação entre os turbidímetros por-

táteis e o de bancada, quando houve diferenças, 

em geral os equipamentos portáteis forneceram 

leituras mais baixas; dos dois modelos de turbi-

dímetros online testados, em geral, um produziu 

leituras mais baixas, e o outro mais elevadas, que 

o turbidímetro de bancada; embora, por vezes, 

essas diferenças tenham apresentado signifi-

cância estatística, em termos absolutos as dife-

renças foram muito pequenas, particularmente 

nas leituras de turbidez de água filtrada (0,05-

0,10 uT);

(iv) de forma similar, apesar de terem sido en-

contradas diferenças significativas entre leituras 

obtidas por dois operadores em amostras com 

até 0,50 uT, em termos absolutos as diferenças 

ocorreram, no máximo, na segunda casa decimal 

(0,05 uT de diferença). 

Não obstante as diferenças registradas, tanto 

entre equipamentos de modelos e marcas di-

ferentes como entre equipamentos de mesma 

marca e modelo, bem como entre operadores, 

a magnitude dessas discrepâncias foi pequena 

e não comprometeria interpretação do aten-

dimento / violação dos padrões de 0,50 uT e  

0,30 uT. Conclui-se que, a julgar pelos resulta-

dos deste trabalho, o padrão de turbidez de água 

filtrada da norma brasileira de qualidade da água 

para consumo humano pode ser verificado inde-

pendentemente do equipamento utilizado. Os 

resultados não deixam, entretanto, de reafirmar a 

necessidade de  adotar rigorosos procedimentos 

de calibração de turbidímetros e controle de qua-

lidade analítica no monitoramento da turbidez. 

Por fim, é preciso destacar que essas conclusões 

merecem confirmação em estudos mais amplos. 
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Resumo
A produção de microalgas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) está deixando de ser vista como um pro-

blema e passando a ser vislumbrada como matéria-prima para a obtenção de biocombustível. A biomassa algal 

apresenta poder calorífico superior (PCS) similar ao da madeira e pode ser usado em processos termoquímicos 

para a geração de energia. Contudo, essa análise requer mais atenção, uma vez que a literatura normalmente 

apresenta o PCS para espécies puras de microalgas e sem a presença de coagulantes. Este trabalho analisou a 

influência de diferentes coagulantes comerciais no PCS da biomassa algal, obtida em lagoas de alta taxa com 

efluente de reator UASB. Além dos coagulantes inorgânicos tradicionais, polímeros catiônicos também foram 

avaliados. O coagulante polímero catiônico polydadmac teve o melhor custo-benefício e o PCS deste lodo foi 

de 21,19MJ/Kg. 

Palavras-chave: Microalgas. Esgoto. Coagulação. Floculação. Poder calorífico. Energia.

Abstract
The production of microalgae in Wastewater Treatment Plants (WWTP) is no longer seen as a problem and is now 

seen as a raw material for obtaining biofuel. The algal biomass presents higher calorific value (HHV) similar to that 

of wood and can be used in thermochemical processes for the generation of energy. However, this analysis requires 

more attention, since the literature normally presents HHV for pure species of microalgae and without the pres-

ence of coagulants. This work analyzed the influence of different commercial coagulants on HHV of algal biomass, 

obtained in high-rate lagoons with UASB reactor effluent. In addition to traditional inorganic coagulants, cationic 

polymers have also been evaluated. The coagulant polymer cation polydadmac had the best cost benefit and the 

HHV of this sludge was 21.19MJ / kg.

Keywords: Microalgae. Sewage. Coagulation. Flocculation. Heat value. Energy.
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1 INTRODUÇÃO
O uso de energia é associado ao desenvolvi-

mento econômico-social, e garantir a segu-

rança energética, de maneira sustentável, é um 

dos maiores esforços da sociedade (RAHEEM et 

al., 2015). Atualmente, com o ritmo de consu-

mo mundial diário de óleo e de gás, estima-se 

que as reservas durem 49 e 70 anos, respectiva-

mente (SOREANU et al., 2017). Além da deple-

ção das reservas, o uso extenso de combustíveis 

fósseis tem contribuído para a emissão de gases 

do efeito estufa. Esse contexto motiva a busca 

por novas fontes de energia, mais limpas e re-

nováveis. Dentre as opçõe possíveis, a energia 

de biomassa é vantajosa, uma vez que atende 

à necessidade de combustível líquido e gasoso, 

para integrar a infraestrutura já existente (PA-

TEL et al., 2016), e pode ser ajustada, conforme 

a necessidade momentânea de consumo (HEI-

DENREICH e FOSCOLO, 2015). Para suprir toda 

essa demanda, é improvável que a biomassa 

de agricultura seja suficiente, e as microalgas 

são consideradas a alternativa mais promissora 

(VANDAMME et al., 2013).

A produção de biomassa algal apresenta várias 

vantagens se comparada à biomassa tradicio-

nal de culturas terrestres. A taxa de crescimento 

pode ser até cem vezes superior à das plantas 

terrestres, dobrando sua biomassa em menos 

de um dia (LAM e LEE, 2014). Outras vantagens 

são a possibilidade de cultivo em áreas inférteis, 

como desertos e regiões costeiras, em águas 

salinas, salobras, e águas residuárias. Além dis-

so, o cultivo ainda permite a incorporação de 

CO
2
 gerado em processos industriais, adicio-

nando-se um benefício extra (JANKOWSKA et 

al., 2017). Por tudo isso, as microalgas têm se 

consolidado como matriz essencial para os bio-

combustíveis de terceira geração, abrindo uma 

nova dimensão na indústria de energia renová-

vel (PENG et al., 2017).

Atualmente, a produção de microalgas para a ge-

ração de biocombustível não é economicamente 

viável. O motivo principal é o alto custo de colhei-

ta, estimado em 30% do custo total de produção 

da biomassa (GERCHMAN et al., 2017), podendo 

chegar a 60% do custo total do biocombustível 

produzido (CASTRILLO et al., 2013). A dificuldade 

na colheita de microalgas está associada com a 

diluição da cultura, que se apresenta com baixa 

concentração de biomassa. O processo de flo-

culação tem sido considerado o melhor método 

para colher microalgas, devido à sua capacidade 

de processar uma grande quantidade de volume 

em um custo relativamente baixo. No entanto, a 

incorporação desses compostos químicos à bio-

massa pode afetar os processos subsequentes. 

Cloretos de alumínio, por exemplo, podem inibir 

as reações de transesterificação e prejudicar a 

produção de biodiesel (WAN et al., 2015). Sulfa-

to de alumínio e cloreto férrico podem afetar a 

digestão anaeróbia, prejudicando a geração de 

biogás (ANTHONY et al., 2013). Para os proces-

sos termoquímicos, como incineração, gaseifi-

cação e pirólise, a adição de frações inorgânicas 

na biomassa reduz o seu poder calorífico, e essa 

alteração não está totalmente compreendida e 

quantificada na literatura. Normalmente, o po-

der calorífico de microalgas é descrito para es-

pécies puras e isentas de coagulantes. Contudo, 

o cultivo de uma única espécie de microalga e a 

colheita por processos que não envolvam o uso 

de coagulantes, como centrifugação e filtração, 

por exemplo, não se inserem no contexto mais 

provável para a valorização energética de mi-

croalgas. No curto prazo, a combinação de tra-

tamento de esgoto com a produção de biocom-

bustível tem sido apontada como o cenário mais 

plausível para aplicação comercial do cultivo de 

microalgas (MANARA e ZABANIOTOU, 2012), e 

isso envolve a obtenção de uma biomassa algal 

composta por diferentes espécies de microalgas 

e a presença de coagulantes químicos.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo analisar a in-

fluência do coagulante no PCS da biomassa al-

gal, obtida em lagoas de alta taxa com efluente 

de reator UASB. Além dos coagulantes inorgâni-

cos tradicionais, compostos orgânicos também 

são avaliados. As dosagens utilizadas estão ba-

seadas em ensaios de Jar Test, e uma análise de 

custos também é abordada.

3  METODOLOGIA 
3.1 Cultivo de microalgas

O cultivo de microalgas foi feito na estação de tra-

tamento piloto de Araçás, localizada no município 

de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Duas 

lagoas de alta taxa foram construídas em plásti-

co reforçado com fibra de vidro (PRFV), cada uma 

com volume útil total 13,7m³, com dois canais com 

comprimento de 10,0m, largura de 2,4m e área de 

22,8m2 (Fig. 1). As lagoas foram alimentadas com 

o efluente anaeróbio do tratamento de esgoto no 

reator UASB, construído em plástico reforçado 

com fibra de vidro (PRFV), com diâmetro de 1,0m, 

altura útil de 4,8m, volume útil total de 3,8m³ va-

zão média de operação de 0,14L/s. Um sistema de 

gradeamento, preliminar ao reator UASB, foi usa-

do para remover os sólidos grosseiros do esgoto 

bruto. O efluente das lagoas foi coletado em uma 

bombona plástica de 80L, e os ensaios de Jar Test 

foram feitos logo após a coleta.

Figura 1. Lagoa de alta taxa para a produção de microalgas

3.2 Ensaios de Jar Test

Os ensaios de Jar Test foram feitos em triplica-

ta, na condição de pH natural da lagoa. O pro-

cedimento operacional foi baseado em FERRA-

RI (2004), com velocidade de 105rpm por 2min 

para o período de mistura e velocidade de 30rpm 

por 10min para o período de floculação. O tempo 

de decantação foi de 30min. O pH foi mensurado 

em pHmêtro digital e a eficiência de separação 

foi estimada com base na densidade ópitica a 

750nm, confrontando-se os valores inicial e final 

do meio, coforme reportado por DAS et al. (2016) 

e dado pela Eq. 1. Em cada jarro do equipamento, 

um volume de 2L da cultura foi adicionado, e as 

amostragens do sobrenadante foram tomadas 

no ponto de coleta do jarro, a 1L do fundo, após 

o tempo de decantação. O pH do sobrenadante 

também foi mensurado. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ê𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛	𝑑𝑑𝑛𝑛	𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝐸𝐸𝑒𝑒𝑛𝑛 =
𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸

𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸 𝑥𝑥	100  (1)

Onde OD
i
 é a densidade óptica inicial do meio de 

cultura e OD
f
 é a densidade óptica final do sobre-

nadante após a decantação.

Todos os materias usados como coagulantes fo-

ram obtidos de forma comercial, evitando-se o 

uso de reagentes laboratorias de alta pureza, para 

representar um cenário mais real. As dosagens 

utilizadas se referem ao produto comercial, e não 

ao teor do componente ativo dentro do produto 

comercial. Quando necessário, diluições foram 
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feitas com água destilada, para ajustar a concen-

tração do coagulante para os ensaios. Foram tes-

tados cloreto férrico, sulfato de alumínio ferroso, 

policloreto de alumínio, polímero catiônico polis-

sintético de óxidos ácidos e derivados nitrogena-

dos e polímero catiônico polydadmac. Além des-

ses, cal hidratada também foi usada como meio 

de coleta de microalgas, visto que muitas espé-

cies podem ser colhidas, com eficiência superior 

a 95%, pelo simples aumento de pH CASTRILLHO 

et al. 2013; WAN et al., 2015). Além disso, o cus-

to do material é extremamente baixo e a presen-

ça de cálcio na biomassa pode ser benéfica para 

alguns processos termoquímicos, tal como a ga-

seificação, uma vez que o material pode absorver 

gases contaminantes, indesejáveis no processo 

(LÓPEZ-GONZÁLEZ et al., 2014). Para cada ensaio, 

os coagulantes foram adicionados simultanea-

mente. O mesmo foi feito com a amostragem do 

sobrenadante, para que os tempos de agitação e 

decantação fossem iguais para todas as concen-

trações avaliadas em cada jarro. 

3.3 Processo de colheita

Uma vez determinada a dosagem ótima de cada 

coagulante nos ensaios de Jar Test, 200L do meio 

de cultura foram colocados em uma bombona 

plástica. O coagulante foi adicionado e um agi-

tador mecânico foi acoplado sobre a bombona, 

mantendo-se agitação por 30min. O material foi 

deixado em repouso para decantação por 24h e 

a água foi drenada por torneiras acopladas na 

bombona. Ao final, a biomassa algal obtida no 

fundo da bombona foi adensada em tecido. O 

processo de colheita da biomassa algal com o 

uso de coagulantes é mostrado na Fig. 2.

 
Figura 2. Processo de colheita da biomassa algal com o uso de coagulantes

Para avaliar a biomassa algal sem a presença de 

coagulates, um sistema de filtração a vácuo foi 

montado com kitassato e funil de buncher. O 

reboco da biomassa algal, aderido ao papel de 

filtro, foi removido delicadamente com espátula 

e colocado em um cadinho, para posterior seca-

gem. Esse método de colheita é apresentado na 

Fig. 3. 
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Figura 3. Processo de colheita da biomassa algal sem o uso de coagulantes

3.4 Preparação das amostras e determinação 
do poder calorífico

As amostras de lodo foram colocadas em ban-

dejas de alumínios e deixadas em uma estufa 

de pré-secagem a 60ºC, em ambiente externo, 

para remover o excesso de umidade e os odo-

res. Depois, a higienização do lodo e a remoção 

da umidade foram completadas em uma estufa 

convencional a 103ºC, por no mínimo 12h. Cada 

amostra foi então triturada em moinho de argo-

la, até a obtenção de um pó muito fino, e subme-

tida aos ensaios de poder calorífico. A análise do 

poder calorífico superior foi feita em triplicata, 

no calorímetro de modelo C2000, do fabricante 

IKA- Werke. Foi realizada a pesagem da amostra 

em microbalança de precisão, para obter uma 

massa próxima de 0,5g. A amostra foi acondicio-

nada, em pó, no cadinho da bomba calorimétri-

ca, juntamente com o fio de algodão empregado 

para realizar a ignição da reação de combustão. 

A bomba foi fechada e carregada até 30bar, de 

forma automática, pelo próprio equipamento de 

análise, com uma carga de oxigênio puro. O resí-

duo gerado após a combustão, composto pelas 

cinzas, foi coletado para análise posterior. Os as-

pectos da biomassa algal, antes e após a etapa 

de moagem, assim como os das cinzas obtidas 

após a determinação do PCS, foram registrados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Fig. 4 apresenta a eficiência obtida na colheita 

para os diferentes coagulantes testados, em dife-

rentes dosagens, enquanto  a Tabela 1 traz os re-

sultados de pH, dosagem recomendada, eficiên-

cia e custo. A dosagem recomendada foi definida 

para uma eficiência mínima de colheita de 85%. 

Esse valor foi definido com base na Fig. 4, uma 

vez que representa uma eficiência média próxi-

ma da ideal, para todos os coagulantes testados. 

Nota-se que alguns produtos, especialmente o 

polímero catiônico polydadmac, apresentaram 

um ponto de máximo em sua curva de eficiência, 

com declínio acentuado para concentrações mais 

altas. Assim, recomenda-se um estudo exaustivo 

de Jar Test para esses coagulantes, antes de sua 

aplicação, para que a eficiência na colheita seja a 

maior possível e não ocorram resultados indeseja-

dos. Apenas a cal hidratada e o polímero catiônico 

polydadmac não atingiram uma eficiência experi-

mental de 85%, ficando ligeiramente abaixo. 
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Figura 4. Eficiência dos coagulantes para a colheita de microalgas

Tabela 1. Dados obtidos nos ensaios de Jar Test e análise financeira

Coagulante pH médio do 
meio

Dosagem 
utilizada mg/L

Eficiência média 
na colheita (%)

pH médio 
final do 

sobrenadante
Preço R$/Kg Custo para 

1000m3 (R$)

Polímero 
catiônico 

polissintético
8,53 0,125 93,93 7,83 4,47 558,75 

Sulfato de 
alumínio ferroso 8,27 0,264 91,13 6,90 0,75 198,00 

Policloreto de 
alumínio 8,70 0,235 91,80 7,23 3,18 747,30 

Cloreto Férrico 8,70 0,350 91,80 6,17 3,09 1.081,50 

Polímero 
catiônico 

polydadmac
9,07 0,040 80,15 9,07 5,50 220,00 

Cal hidratada 8,07 0,300 75,59 11,43 0,56 168,00 

O pH médio da lagoa teve pequena variação du-

rante as amostragens, com mínimo de 8,07 e 

máximo de 9,07. Esses valores levemente básicos 

estão dentro da faixa esperada, devido à ativida-

de fotossíntética e ao consumo de carbono inor-

gânico nas lagoas (LOPES, 2018). Após a adição 

dos coagulantes, o pH médio do sobrenadante 

variou entre 6,17 e 11,43, atingindo o mínimo e 

o máximo quando foram usados cloreto férrico e 

cal hidratada, respectivamente. Isso significa que 

apenas a cal hidratada exigiria uma correção no 

pH do sobrenadante antes do descarte, de acor-

do com a resolução do CONAMA, que especifica 

um intervalo de pH entre 5 e 9 para o descarte 

de efluentes. Os custos dos produtos comerciais 

foram obtidos diretamente com os fornecedores 

e também estão dispostos na Tabela 1. O cus-

to com coagulantes para o processamento de 

1000m3 de efluente da lagoa, nas condições es-

tudadas, variaram amplamente, desde R$ 168,00 

para a cal hidratada, até R$ 1081,00 para o  

cloreto férrico. Coagulantes mais caros não ne-

cessariamente resultaram em um maior custo 

final, uma vez que as dosagens usadas variam 

significativamente. 

Na Fig. 5, os aspectos das biomassas obtidas, 

após a etapa secagem e após a etapa de moagem, 

são apresentados, assim como as cinzas obtidas 

após os ensaios de poder calorífico. Conforme 

pode ser observado, o uso de polímeros catiônios 

conferiu ao lodo um aspecto menos fragmenta-
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do, como se o material estivesse unido por um 

tipo de “cola”. De forma oposta, a biomassa algal 

obtida sem a presença de coagulantes foi o mais 

fragmentado. As biomassas produzidas com o 

uso de de cal hidratada e cloreto férrico, devido 

à grande quantidade desses materiais, apresen-

taram coloração esbranquiçada e avermelhada, 

respectivamente. Já os lodos produzidos com os 

polímeros catiônicos apresentaram tons esver-

deados, semelhantes à coloração da biomassa 

algal obtida sem a presença de coagulantes. Isso 

foi atribuído à menor quantidade desses ma-

teriais incorporados na biomassa, pela menor 

dosagem utilizada. Os lodos obtidos com coa-

gulantes à base de alumínio apresentaram uma 

coloração cinza prateada fosca, típica desse me-

tal. A coloração das cinzas também variou, po-

dendo-se notar tons mais coloridos para a pre-

sença de metais de transição como o ferro, nas 

biomassas obtidas com cloreto férrico e sulfato 

de alumínio ferroso, enquanto  tons mais claros 

e esbranquiçados foram observados para a pre-

sença de metais do bloco s e p da tabela perío-

dica, como cálcio e alumínio. Isso está dentro do 

esperado e, segundo LEE (1999), é causado pela 

maior facilidade de transição de elétrons para os 

metais com orbitais d incompletos. 

 
Figura 5. Biomassa algal seca (da esquerda para a direita: polímero catiônico polydadmac; cal hidratada, cloreto 
férrico, sulfato de alumínio ferroso, polímero catiônico polissintético, policloreto de alumínio, sem coagulante).

A Tabela 2 apresenta o PCS das diferentes bio-

massas de microalgas avaliadas, assim como de 

outras fontes de energia, para efeito de compa-

ração. A biomassa algal sem a presença de coa-

gulantes apresentou o maior PCS, 21,58MJ/Kg. 

Esse valor é compatível com os dados reportados 

na literatura para as espécies de microalgas mais 

comuns, reportados na Tabela 3, e é similar ao da 

madeira, do plástico e do papel, ratificando seu 

potencial energético. A pequena quantidade do 

polímero catiônico polydadmac utilizada prati-

camente não alterou o poder calorífico do lodo 

e colaborou para um custo final baixo, o terceiro 

menor. No entanto, todos os outros coagulantes 

utilizados reduziram de forma significativa o PCS 

da biomassa final. A biomassa obtida com cal hi-

dratada apresentou um poder calorífico de ape-

nas 3,37MJ/Kg, o que o torna inviável para a re-

cuperação de energia. A enorme quantidade de 

cal demandada para elevar o pH e separar as mi-

croalgas causou um excesso de fração inorgâni-

ca no lodo e justifica esse número. No entanto, o 

custo com este material foi o mais barato, e esse 

tipo de colheita poderia ser usado quando não se 
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deseja reaproveitar o lodo para fins energéticos, 

com reciclagem da cal hidratada. Os demais coa-

gulantes reduziram o PCS mas não o suficiente 

para inviabilizar a recuperação energética, uma 

vez que os valores estão no mesmo intervalo da 

madeira. O cloreto férrico gerou uma biomassa 

algal de PCS intermediário, quando comparado 

aos demais. No entanto, o alto custo observa-

do, o maior entre todos os avaliados, desmoti-

va sua aplicação. O lodo obtido com policloreto 

de alumínio apresentou o segundo menor PCS e 

o segundo maior custo, o que significa um ba-

lanço final desfavorável para sua utilização. As 

biomassas obtidas com polímero catiônico po-

lissintético e com sulfato de alumínio ferroso 

apresentaram valores intermediários, tanto para 

o PCS como para os custos envolvidos, e pode-

riam ser melhor avaliados, junto com o polímero 

catiônico polydadmac, que teve o melhor resul-

tado. Recomenda-se um estudo mais aprofun-

dado para esses coagulantes, com ensaios de 

Jar Test para diferentes condições de pH e com 

avaliações de cenários econômicos diferentes. É 

possível que seja vantajoso investir em alcalini-

zantes e/ou acidificantes e em etapas adicionais 

para ajustar o pH no processo, visando reduzir a 

quantidade de coagulante e seus impactos no 

custo e no poder calorífico. 

Tabela 2. Poder calorífico superior da biomassa algal e de outros resíduos

Amostra PCS Médio (MJ/Kg) Desvio Padrão / Referência

Biomassa algal sem coagulante 21,58 0,036

Biomassa algal com polímero catiônico polydadmac 21,19 0,045

Biomassa algal com polímero catiônico polissintético 16,18 0,074

Biomassa algal com cloreto férrico 14,45 0,013

Biomassa algal com sulfato de alumínio ferroso 12,91 0,061

Biomassa algal com policloreto de alumínio 12,19 0,091

Biomassa algal com cal hidratada 3,37 0,034

Carvão 27 - 31 MOLINO et al., 2017

Madeira 12 - 19 MOLINO et al., 2017

Plástico e papel 17,6 - 20 MANARA e ZABANIOTOU, 2012

Tabela 3. Poder calorífico superior (PCS) relatado para microalgas na literatura

Referência Espécie/ Biomassa algal PCS (MJ/kg)

CAPUTO et al., 2016 Acutodesmus obliquus 23,30

ONWUDILI et al., 2013 Chlorella vulgaris 23,20

RAHEEM et al., 2015 Chlorella vulgaris 22,50

ONWUDILI et al., 2013 Spirulina platensis 21,20

MILLER et al., 2012 Nannochloropsis gaditana 21,12

ELLIOTT et al., 2012 Chlorella vulgaris 21,10

BROWN et al. 2010 Nannochloropsis sp. 19,00

LANE, D.J. et al., 2014 Tetraselmis sp. 15,50

ZHU, Y. et al. 2016 Scenedesmus sp. 15,40
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5 CONCLUSÕES
Este trabalho quantificou o PCS da biomassa de 

microalgas, cultivada em lagoas de alta taxa com 

efluente de reator UASB, tratando esgoto do-

méstico. Pôde-se observar que os coagulantes 

utilizados na etapa de colheita interferem larga-

mente no PCS da biomassa algal produzida. Den-

tre os coagulantes testados, os mais vantajosos 

do ponto de vista energético e financeiro, foram 

o polímero catiônico polydadmac, o polímero 

catiônico polissintético e o sulfato de alumínio 

ferroso. Todos esses compostos reduziram o PCS 

da biomassa algal, embora os valores observados 

ainda sejam similares aos da madeira, o que su-

gere uma possível viabilidade em processos ter-

moquímicos para geração de energia. Na faixa de 

pH natural da lagoa avaliada, entre 8,07 e 9,07, o 

coagulante polímero catiônico polydadmac teve 

o melhor custo-benefício, e o PCS da biomassa 

algal obtida foi de 21,19MJ/Kg.
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Resumo
O carreamento para corpos hídricos de efluentes ácidos contendo compostos oxidados de ferro e enxofre, oriun-

dos da mineração de carvão, constitui a drenagem ácida de minas (DAM) que leva à degradação da qualidade da 

água. Trabalhos recentes mostram possibilidades no tratamento conjunto de DAM com outros efluentes, devido 

à capacidade coagulante da mistura. O objetivo deste trabalho foi avaliar o tratamento integrado de DAM e 

efluente têxtil seguido por processo oxidativo avançado foto-Fenton, utilizando o próprio ferro presente na DAM 

para o processo de oxidação. Verificou-se que a proporção de mistura em que houve efeito de coagulação foi 

de 13:7 (650 mL de DAM e 350 mL de efluente têxtil). O processo conjugado obteve eficiências de remoção de 

99% para cor, 99% para turbidez, 91% para carbono orgânico dissolvido (COD), 95% para compostos aromá-

ticos, 99% para sólidos totais e 83% para sólidos suspensos, mostrando ser efetivo no tratamento do efluente 

da indústria têxtil.

Palavras-chave: Efluente têxtil. Drenagem Ácida de Minas. Processo Oxidativo Avançado. Foto-Fenton.

Abstract
Coal mining generates residues with high concentrations of iron and sulfur, which are oxidized and carried away 

with rainwater, ending up in water bodies, constituting the phenomenon known as Acid Mine Drainage (AMD) that 

leads to the degradation of water quality. Recent research has shown that the combined treatment of AMD and 

different types of wastewater is possible, due to the coagulant capacity of the mixture. The goal of this work was to 

evaluate the combined treatment of AMD and textile wastewater, followed by the advanced oxidative process pho-

to-Fenton, using the iron that is already present in the AMD for the oxidation process. The results showed that the 

proportion of mixture to induce a coagulation effect was 13:7 (650 mL of AMD and 350 mL of textile wastewater). 

This conjugated treatment system had the following removal efficiency: 99% for color, 99% for turbidity, 91% for 

dissolved organic carbon (DOC), 95% for aromatic compounds, 99% for total solids and 83% for suspended solids. 

Therefore, we argue that this approach is satisfactory for the treatment of textile wastewater.  

Keywords: Textile Wastewater. Acid Mine Drainage. Advanced Oxidative Process. Photo-Fenton. 
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1 INTRODUÇÃO
A indústria têxtil representa um setor de impor-

tância na economia catarinense e nacional. A 

produção têxtil em Santa Catarina representa 

quase 19% da produção industrial no estado, re-

presentando 21% do setor têxtil nacional e em-

pregando mais de 170 mil trabalhadores (SINDI-

VEST, 2012). Destacam-se em nível estadual as 

regiões do Vale do Itajaí, Norte e Sul catarinen-

se. A produção têxtil apresenta desafios à ges-

tão ambiental, especialmente no que concerne 

aos seus efluentes, que apresentam cor elevada 

devido ao processo de tingimento e compostos 

tóxicos ao homem e ao meio ambiente (NAGEL- 

HASSEMER et al., 2012). Segundo Baêta (2012), 

“estes efluentes caracterizam-se por possuir 

uma variação de demanda bioquímica de oxigê-

nio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), 

e por elevada presença de cor e sólidos totais, 

sendo que a grande maioria dos sólidos refere-

se aos sólidos dissolvidos”. A complexidade do 

efluente têxtil é em grande parte devida à alta 

variedade de corantes e pigmentos usados no 

processo de tingimento que, segundo Kunz et al. 

(2002), chegam a 10.000 diferentes compostos, 

representando um consumo anual de 26.500 

toneladas no Brasil. Diversos métodos têm sido 

usados no tratamento de efluentes têxteis, tais 

como a floculação físico-química com auxílio 

de polímeros, carvão ativado e ozonização; en-

tretanto, as moléculas de corantes apresentam 

tamanho significativamente inferior às demais 

moléculas inorgânicas, dificultando sua remoção 

(BUTHELEZI, 2012). O tratamento de efluente 

têxtil por processos oxidativos avançados (POA) 

Fenton, foto-Fenton e UV/H2O2 tem se mostrado 

promissor na remoção de cor e carbono orgâni-

co total (KANG, 2002; NAGEL-HASSEMER, 2006; 

KOS, 2010).

Assim como a atividade têxtil, a mineração de 

carvão é uma atividade de grande relevância na 

economia do estado de Santa Catarina, espe-

cialmente no sudeste do mesmo, tendo como 

finalidade principalmente a geração de energia 

elétrica (25% do total catarinense). O chamado 

Distrito Carbonífero envolve as bacias hidrográ-

ficas dos rios Araranguá, Tubarão e Urussanga, 

abrangendo os municípios de Orleans, Lauro 

Müller, Criciúma, Siderópolis, Treviso, Urussanga, 

Forquilhinha, Içara, Balneário Rincão, Nova Vene-

za, Morro da Fumaça, Cocal do Sul e Araranguá 

(NASCIMENTO et al., 2002). O processo de extra-

ção e beneficiamento de carvão gera resíduos 

formados pelas camadas retiradas do solo e por 

compostos de ferro e enxofre, como a pirita, os 

siltitos e os folhelhos, presentes nas impurezas 

retiradas do material. A exposição desses rejeitos 

ao ar e à chuva promove a oxidação dos mine-

rais ali presentes, que são carregados pela água, 

atingindo o lençol freático, os rios e os lagos, 

promovendo o assoreamento dos corpos hídri-

cos e a sua contaminação pelos rejeitos da ati-

vidade mineradora (NÚÑEZ-GÓMEZ et al., 2016). 

Esse efluente, conhecido por “drenagem ácida de 

minas” (DAM), provoca a acidificação da água e 

a solubilização de metais pesados presentes em 

sedimentos, causando impactos negativos à fau-

na e à flora aquáticas e diminuindo drasticamen-

te a qualidade da água, incluindo efeitos de toxi-

cidade (JENNINGS et al., 2008; SARMIENTO et al., 

2016). A DAM pode levar à destruição de ecossis-

temas e impedir o reúso da água para irrigação 

ou mesmo para fins não potáveis ou industriais, 

por conter compostos tóxicos e recalcitrantes em 

grandes concentrações. A gestão ambiental das 

minas envolve a drenagem da área de trabalho, 

evitando que a água contaminada percole pelo 

solo; entretanto, o controle total é difícil devido 

não apenas às atividades atuais realizadas nas 

minas, mas também ao passivo ambiental acu-

mulado. A recuperação de corpos hídricos con-

taminados pela drenagem ácida de minas é lenta 

e complexa devido à presença de substâncias re-

calcitrantes, ou seja, compostos de difícil biode-
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gradação, o que acaba sendo uma barreira para a 

reutilização dessas águas (EPA, 2003). 

Essa complexidade vê-se aumentada quando 

considerado seu controle espacial e intercep-

ção, uma vez que a DAM e/ou os corpos hídricos 

impactados por ela podem percorrer grandes 

extensões, gerando importantes impactos am-

bientais e sociais em áreas e regiões “não mine-

radoras” distantes do foco gerador (NÚÑEZ-GÓ-

MEZ et al., 2016).

A grande concentração de ferro na DAM tem mo-

tivado pesquisas que visam a aproveitar o poten-

cial coagulante/oxidativo dessas águas em trata-

mento conjugado com outros tipos de efluentes, 

como o esgoto sanitário, lixiviado de aterro sani-

tário e efluentes industriais. Enquanto o alto pH 

desses efluentes industriais elevaria o pH da mis-

tura, atingindo valores próximos à neutralidade, 

a DAM possibilitaria a precipitação de poluentes 

presentes nos efluentes e a sua desinfecção. O 

ferro presente na DAM e seu baixo pH também 

podem servir como insumos para a Reação de 

Fenton, processo em que o íon ferroso promove 

a formação do radical hidroxila a partir da reação 

com peróxido de hidrogênio, promovendo a coa-

gulação/oxidação dos poluentes.

Trabalhos realizados na área de tratamento inte-

grado de DAM e outros efluentes são apresenta-

dos na Fig. 1.
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Figura 1: Perspectivas de tratamento integrado de DAM com outros efluentes.

Os estudos realizados evidenciam que as amos-

tras de DAM coletadas em diferentes locais variam 

em concentração de Fe e Al em função da compo-

sição edáfica do entorno, assim como há diferen-

ças entre os efluentes utilizados para tratamento 

conjugado. Essas variações justificam o uso de 

proporções diferentes de DAM e efluente para que 

a mistura apresente efeito de coagulação. Os re-

sultados mostram-se promissores, suscitando o 

interesse em pesquisas de estudo do tratamen-

to conjugado da DAM com diferentes tipos de 

efluentes industriais. Portanto, este trabalho tem 
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como objetivo verificar o potencial de eficiência 

de oxidação dos contaminantes pelo processo fo-

to-Fenton da mistura efluente têxtil e DAM.

 

2  METODOLOGIA  
O experimento descrito neste trabalho foi reali-

zado no Laboratório de Reúso de Águas (LaRA), 

do Departamento de Engenharia Sanitária e Am-

biental da Universidade Federal de Santa Catari-

na, UFSC. Ele se insere no contexto de pesquisas 

já realizadas pelo Laboratório no tratamento de 

efluentes industriais por processos oxidativos 

avançados e por processos de sorção.

2.1 Coleta das amostras

As amostras de efluente têxtil, chamadas ETB 

(efluente têxtil bruto), foram coletadas em uma 

indústria têxtil de Brusque/SC. As amostras de 

DAM foram coletadas em dois pontos localiza-

dos no sudeste de Santa Catarina. A amostra 1, 

chamada de DAM-1, foi coletada na Lagoa “Lín-

gua do Dragão”, no município de Siderópolis/SC, 

e a amostra 2, chamada de DAM-2, foi coletada 

no Rio Sangão, ao seu passo pela cidade de Cri-

ciúma/SC. A Fig. 2 mostra o ponto de coleta da 

DAM-1, e a Fig. 3 apresenta amostras da DAM-2 

e do efluente têxtil bruto, ETB.

 
Figura 2: Ponto de coleta da amostra na Lagoa Língua do Dragão (DAM-1)

 
Figura 3: Amostra de água do Rio Sangão (DAM-2) (à esquerda) e amostra de ETB (à direita)

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 88-100 | Abr a Jun,  2020

Avaliação do tratamento de efluente têxtil integrado com drenagem ácida de minas pelo processo foto-Fenton



92

 
Figura 4: Esquema do reator UV 

Fonte: NAGEL-HASSEMER et al., 2012

2.2 Procedimento Experimental

Para este trabalho, propôs-se um tratamento 

conjugado em duas etapas. Na primeira etapa, 

foram realizadas misturas em diversas propor-

ções de DAM e efluente têxtil para verificar se 

haveria efeito de coagulação. Com esses ensaios 

foi possível determinar o menor volume possível 

de DAM que apresentasse efeito significativo de 

coagulação. Essa informação é importante, pois 

quanto menor o volume de DAM necessário para 

coagular os poluentes, menor a carga hidráulica 

no sistema de tratamento conjugado, fator es-

sencial para verificar futuramente a viabilidade 

da execução desse tipo de sistema. Esse processo 

foi realizado para as duas amostras de drenagem 

ácida de minas: DAM-1 e DAM-2. 

Na segunda etapa, uma vez determinada a menor 

proporção, o sobrenadante do efluente coagula-

do/sedimentado (após coagulação e sedimenta-

ção por 1 hora em cone Imhoff) foi encaminhado 

para o sistema de oxidação avançada, sendo adi-

cionada a cada uma das duas misturas o oxidan-

te, H
2
O

2
, com o objetivo de verificar a concen-

tração que alcançasse um efluente tratado de 

melhor qualidade. 

O POA utilizado foi o foto-Fenton, mas sem adição 

de ferro. A não adição de ferro, composto essencial 

para a reação de Fenton, foi justificada pela pre-

sença de ferro nos efluentes da DAM. Para efeito de 

comparação, a amostra de efluente têxtil foi sub-

metida ao mesmo processo, com as mesmas con-

centrações de H2
O

2
, mas sem mistura com a DAM e 

sem adição de ferro. Esse ensaio permitiu verificar 

se houve ou não diferença significativa no POA de-

vido à mistura com a DAM, considerando o efeito 

de coagulação e a reação de foto-Fenton devido à 

presença de ferro. Dessa forma, foi possível com-

parar os resultados do tratamento do efluente têx-

til com o tratamento da mistura ETB/DAM. 

Os ensaios oxidativos foram realizados em bate-

lada em reator UV de bancada, com volume útil de 

1L com dupla camada de vidro para recirculação 

de água, para permitir o resfriamento da amostra, 

e foi mantido sob agitação magnética, para ga-

rantir a homogeneização da amostra. A fonte de 

radiação UV utilizada foi uma lâmpada de vapor 

de mercúrio com potência de 125 W, acoplada a 

um tubo de quartzo para permitir a uniformidade 

da radiação (Fig. 4). Os experimentos foram rea-

lizados com as concentrações de peróxido de hi-

drogênio (36% em massa) de 500 e 1000 mg/L, de 

acordo com estudos de Nagel-Hassemer, 2006. 
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As amostras foram retiradas nos tempos 0, 5, 10, 

15, 30 e 60 minutos de tratamento para determi-

nação dos parâmetros: pH (pHmetro, ORION3S-

TAR), cor (Espectrofotômetro DR2010 HACH) e 

turbidez (Turbidímetro 21COP HACH). Após o fi-

nal do tratamento (60 min), foi realizada a deter-

minação de carbono orgânico dissolvido (TOC- 

5000A SHIMADZU), ferro total (Kit Hach Ferrous 

Iron, Espectrofotômetro DR2010 HACH), sulfato 

total (DIONEX) e compostos aromáticos (leitura 

da absorbância no comprimento de onda 254 

nm, Espectrofotômetro DR5000 HACH).

A Fig. 5 mostra a representação esquemática do 

sistema de tratamento conjugado de efluente 

têxtil e DAM.

 
Figura 5: Representação esquemática do tratamento

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Ensaios de Coagulação/Sedimentação

A Tabela 1 apresenta a caracterização das amos-

tras DAM e ETB. A caracterização indica proprie-

dades típicas de DAM, como baixo pH (na faixa de 

2 e 4) e concentrações elevadas de ferro e sulfato 

(NÚÑEZ-GÓMEZ et al., 2017). Da mesma forma, o 

efluente têxtil apresenta cor bastante acentuada, 

pH acima de 7,0 e alta concentração de sólidos.

Tabela 1: Caracterização físico-química das amostras 
DAM-1, DAM-2 e ETB

Parâmetro DAM-1 DAM-2 ETB

pH 2,87 2,64 7,78

Cor (mgPtCo/L) 378,0 195,0 4750,0

Turbidez (NTU) 282,0 477,0 69,5

COD (mg/L) 128,6 88,6 298,6

Ferro total (mg/L) 470,0 115,0 NC

Compostos Aromáticos  
(abs 254nm) 3,699 3,294 6,111

Sulfato (mg/L) 850,4 2265,5 231,9

Sólidos Totais (mg/L) 88,5 143,6 6527,7

Sólidos Suspensos (mg/L) 63,3 35,3 98,3

NC: Não considerado
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O efeito de coagulação com menor volume pos-

sível de DAM foi verificado para a mistura de 650 

ml de DAM com 350 ml de ETB, para ambas as 

amostras, DAM-1 e DAM-2. Esses volumes mos-

traram-se coerentes com valores encontrados na 

literatura no tratamento conjugado de DAM com 

esgoto doméstico e lixiviados de aterro sanitário 

(KONARZEWSKI, 2009; NUNES, 2010). Apesar de 

as duas amostras apresentarem concentrações 

diferentes de ferro total, ambas demonstraram 

efeitos de coagulação a partir da mesma pro-

porção de mistura. Nessa proporção verificou-se 

efeito de coagulação/sedimentação com remo-

ção de sólidos, obtendo-se um sobrenadante 

de coloração avermelhada, indicando provavel-

mente a presença de corante têxtil, composto re-

calcitrante. A Tabela 2 mostra as características 

dos sobrenadantes depois da coagulação e sedi-

mentação em cone Imhoff, após 60 min.

Tabela 2: Caracterização da mistura de ETB com  
DAM-1 e DAM-2 após coagulação e sedimentação  

em cone Imhoff

Parâmetro Sobrenadante 
ETB e DAM-1

Sobrenadante 
ETB e DAM-2

pH 4,33 5,82

Cor (mgPtCo/L) 600,0 770,0

Turbidez (NTU) 22,9 27,6

COD (mg/L) 329,4 340,5

Compostos Aromáticos  
(abs. 254nm) 1,490 1,220

Sulfato (mg/L) 1569,4 775,8

Sólidos Totais (mg/L) 4175,4 4614,4

Sólidos Suspensos (mg/L) 75,6 91,3

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) 72,6 69,5

Os resultados mostraram que, embora apresen-

tem concentrações diferentes de ferro total, as 

duas amostras de DAM tiveram efeito coagulan-

te semelhante, com concentrações próximas de 

sólidos sedimentáveis após o processo de coagu-

lação/sedimentação. O sobrenadante da mistura 

com DAM-1 apresentou pH inferior ao da mistura 

com DAM-2; ambas as misturas resultaram em 

um sobrenadante com pH baixo. Destacam-se 

a remoção de cor, com eficiências de 87% (mis-

tura DAM-1) e 84% (mistura DAM-2); a remoção 

de turbidez, com eficiências de 67% (mistura 

DAM-1) e 60% (mistura DAM-2); a remoção dos 

compostos aromáticos, com eficiências de re-

moção de 76% (mistura DAM-1) e 80% (mistura 

DAM-2). Todas as eficiências foram calculadas 

em relação às concentrações do ETB. Entretan-

to, observou-se um aumento nas concentrações 

de COD, que pode ser explicado por uma possível 

solubilização do carbono orgânico presente no 

efluente têxtil devido ao pH ácido das amostras 

de DAM, uma vez que parte da matéria orgâni-

ca apresenta solubilidade tanto em meio ácido 

como em meio alcalino (CANELLAS et al., 2001).

3.2 Tratamento com o processo foto-Fenton

A Tabela 3 mostra os resultados após 60 minutos 

de tratamento foto-Fenton, com concentrações 

de peróxido de hidrogênio de 500 e 1000 mg/L, 

para as amostras do sobrenadante de ETB/DAM-

1 e ETB/DAM-2. Durante o processo, observou- 

se a formação de precipitado alaranjado no rea-

tor com elevação da turbidez e a diminuição do 

pH, indicando a reação do peróxido de hidrogê-

nio com o ferro solúvel existente nas amostras, 

formando Fe3+ e precipitados metálicos.

Nos resultados dos ensaios com ETB/DAM-1 

houve redução do pH para um valor abaixo de 3,0 

para a concentração de H2
O

2
 de 1000 mg/L, en-

quanto nos ensaios com ETB/DAM-2 observou- 

se um efeito tamponante, não havendo grande 

variação de pH durante o processo. 
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Tabela 3: Caracterização do sobrenadante da mistura ETB/DAM-1 e ETB/DAM-2 após 60 min de tratamento oxidativo

Parâmetro
Sobrenadante ETB/DAM-1 Sobrenadante ETB/DAM-2

H2O2=500 mg/L H2O2=1000 mg/L H2O2=500 mg/L H2O2=1000 mg/L

pH 3,54 2,25 5,75 5,80

Cor (mgPtCo/L) 31,0 168,0 69,0 62,0

Turbidez (NTU) 10,0 3,0 11,0 4,1

COD (mg/L) 25,8 25,6 28,9 27,8

Ferro total (mg/L) 44,5 36,3 0,6 1,7

Comp. Aromáticos (abs 254nm) 0,575 0,810 0,380 0,324

Sulfato (mg/L) 1272,8 1822,9 708,9 273,8

Sólidos Totais (mg/L) 79,9 81,1 75,1 75,8

Sólidos Suspensos (mg/L) 51,3 47,3 41,3 16,3

A Fig. 6 mostra graficamente as concentrações 

dos parâmetros analisados durante o processo 

foto-Fenton, nos tempos 0, 5, 10, 15, 30 e 60 

minutos de tratamento, em relação às concen-

trações iniciais dos sobrenadantes ETB/DAM-1 

e ETB/DAM2. É possível observar que a cor e os 

compostos aromáticos apresentam redução sig-

nificativa já nos primeiros 10 minutos, enquanto 

a turbidez começa a se estabilizar após 30 minu-

tos de tratamento.

 
Figura 6: Variação dos parâmetros pH, cor, turbidez e compostos aromáticos ao longo de 60 minutos tempo de 

tratamento, em função da concentração de H
2
O

2
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A Tabela 4 apresenta a concentração teórica de 

mistura e as concentrações presentes no efluen-

te têxtil para os parâmetros de análise. A Tabe-

la 5 apresenta a eficiência de remoção para os 

principais parâmetros, considerando o sistema 

completo de mistura e a reação de coagula-

ção/sedimentação e a reação foto-Fenton para 

as amostras tratadas de mistura ETB/DAM-1 

com 500 mgH2
O

2
/L e ETB/DAM-2 com 1000 

mgH
2
O

2
/L. Essas amostras foram escolhidas para 

permitir uma simplificação na apresentação dos 

resultados, e por terem apresentado as menores 

concentrações de cor. A Tabela 5 apresenta ain-

da as eficiências de acordo com a concentração 

teórica de mistura para cada DAM e de acordo 

com as concentrações encontradas no efluente 

têxtil bruto, conforme o exposto na metodologia. 

As maiores eficiências de remoção para cada pa-

râmetro encontram-se destacadas em negrito.

Tabela 4: Concentração teórica de mistura e concentrações presentes no ETB para os parâmetros de interesse

Parâmetro ETB/DAM-1 ETB/DAM-2 ETB

Cor (mgPtCo/L) 1.908,0 1.789,0 4.750,0

Turbidez (NTU) 207,6 334,4 69,5

COD (mg/L) 188,1 162,1 298,6

Compostos Aromáticos (abs. 254nm) 4,543 4,280 6,111

Sulfato (mg/L) 633,9 1.553,8 231,9

Sólidos Totais (mg/L) 2.342,3 2.378,1 6.527,7

Sólidos Suspensos (mg/L) 75,6 57,4 98,3

Tabela 5: Eficiências de remoção em relação à concentração teórica de mistura (CT) e ao ETB para o  
sistema completo de tratamento (EFT)

Parâmetro CT1 (%) EFT1 (%) CT 2(%) EFT2 (%)

Cor (mgPtCo/L) 98 99 97 99

Turbidez (NTU) 95 86 99 94

COD (mg/L) 86 91 83 91

Comp. Aromáticos (abs. 254nm) 87 91 92 95

Sulfato (mg/L) -101 -449 82 -18

Sólidos Totais (mg/L) 97 99 97 99

Sólidos Suspensos (mg/L) 32 48 72 83

CT1: ETB/DAM-1 com H
2
O

2
=500 mg/L em relação à concentração teórica de mistura.      

EFT1: ETB/DAM-1 com H
2
O

2
=500 mg/L em relação à concentração do efluente têxtil.                                                                                               

CT2: ETB/DAM-2 com H
2
O

2
=1000 mg/L em relação à concentração teórica de mistura.

EFT2: ETB/DAM-2 com H
2
O

2
=1000 mg/L em relação à concentração do efluente têxtil.

Os valores negativos encontrados na Tabela 5 in-

dicam que houve formação de sulfato. Isso pode 

ocorrer devido à presença de enxofre na pirita. As 

águas com DAM usualmente apresentam eleva-

das concentrações de sulfeto, e, uma vez expostas 

a um processo oxidativo, levam à formação de sul-

fatos (EPA, 2003). Observa-se que, para a maioria 

dos parâmetros, não houve diferença significativa 

entre o cálculo da eficiência em relação à concen-

tração teórica de mistura e em relação ao efluente 

têxtil. Isso pode ter ocorrido devido às concentra-

ções iniciais serem muito altas; o cálculo a partir 

de concentrações iniciais menores poderia levar a 

divergências mais significativas.

Os resultados mostram valores distintos para 

os diferentes métodos de cálculo da eficiência. 

Quando foi calculada a eficiência em relação às 

concentrações do efluente têxtil alvo, as eficiên-

cias de remoção se mostraram muito mais altas 
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do que quando calculadas em comparação às 

concentrações teóricas de mistura. Entretanto, 

as eficiências em relação à concentração teóri-

ca ainda se mantiveram altas, mostrando que o 

tratamento ocorreu também por mecanismos de 

coagulação/sedimentação/oxidação avançada e 

não apenas por efeito de diluição. 

Destacam-se as eficiências de remoção de 99% 

para cor, 99% para turbidez, 91% para COD, 

95% para compostos aromáticos, 99% para só-

lidos totais e 83% para sólidos suspensos, con-

siderando-se as maiores eficiências para ambos 

os métodos (valores em negrito da Tabela 5). As 

amostras de ETB/DAM-1 e ETB/DAM-2 apresen-

taram eficiências de remoção semelhantes para 

a maioria dos parâmetros, exceto para sólidos 

suspensos, em que a amostra ETB/DAM-2 teve 

aproximadamente o dobro de eficiência de re-

moção em relação à DAM-1.

3.3 Tratamento do efluente têxtil bruto por  
UV/H2O2

A Tabela 6 mostra os resultados do tratamento 

do efluente têxtil por UV/H2O2 para os parâme-

tros pH, cor e turbidez.

Tabela 6: pH, cor e turbidez do efluente têxtil e após 60 min de tratamento por UV/H
2
O

2

Parâmetro Efluente têxtil bruto  500 mg/L H2O2 1000 mg/L H2O2

pH 7,8 8,1 8,2

  Cor (mgPtCo/L) 4.750,0 2.930,0 2.421,0

Turbidez (NTU) 69,5 75,4 70,2

Os resultados mostram que não houve modifi-

cação significativa do pH nos diferentes ensaios, 

mantendo-se em torno de 8,0. Houve redução da 

cor com eficiência de 38% e de 49% em relação 

ao efluente têxtil, para as concentrações de H2
O

2
 

de 500 e 1000 mg/L, respectivamente. Já em re-

lação à turbidez, não apresentou diferença sig-

nificativa. É possível observar que a mistura do 

efluente têxtil com a amostra de DAM seguido 

por reação de foto-Fenton promoveu melhores 

resultados na remoção da cor e da turbidez, mos-

trando que um tratamento prévio com coagula-

ção aumenta a eficiência do processo oxidativo.

3.4 Comparação com a Legislação de 
lançamento de efluentes 

A Lei nº 14.675/2009, que estabelece o Código Es-

tadual do Meio Ambiente, determina os padrões de 

lançamento de efluentes em corpos d'água em San-

ta Catarina. Dentre os parâmetros pertinentes ao 

âmbito do projeto, consta pH entre 6,0 e 9,0. Verifi-

ca-se que as amostras tratadas precisariam passar 

por um ajuste de pH para permitir o lançamento em 

um corpo receptor. De forma complementar, a Reso-

lução nº 430/2011 do CONAMA que dispõe sobre as 

condições e os padrões de lançamento de efluentes 

no Brasil, destacam os seguintes limites de interes-

se: pH entre 5,0 e 9,0 e ferro dissolvido até 15 mg/L. 

Verifica-se que a amostra ETB/DAM-2 atende aos 

requisitos de pH e concentração de ferro.
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4 CONCLUSÕES
O efeito coagulante da mistura de DAM com 

efluente têxtil só foi constatado na mistura de 

proporção 13:7. Em um sistema de tratamento, 

isso significaria um aumento de cerca de três ve-

zes no volume total de efluente a ser tratado, o 

que poderia ocasionar um incremento inviável da 

carga hidráulica. 

Verificou-se que o efluente têxtil ajudou a neu-

tralizar o pH da DAM, entretanto o sobrenadan-

te após a mistura continuou apresentando pH 

ácido de 4,33 e 5,82 para ETB/DAM-1 e ETB/

DAM-2, respectivamente. Os processos de coa-

gulação/sedimentação permitiram a retirada 

de uma fração da cor e da turbidez, deixando a 

parcela recalcitrante da cor para ser removida no 

POA. Considerando o sistema de tratamento por 

coagulação/sedimentação seguido pelo proces-

so foto-Fenton, obtiveram-se eficiências de re-

moção de 99% para cor, 99% para turbidez, 91% 

para COD, 95% para compostos aromáticos, 99% 

para ST e 83% para SS (sendo estas as maiores 

eficiências verificadas com ambos os métodos 

de cálculo). As amostras de ETB/DAM-1 e ETB/

DAM-2 apresentaram eficiências de remoção se-

melhantes para a maioria dos parâmetros.

Apesar dos promissores resultados obtidos para 

o tratamento com DAM, estudos complemen-

tares em relação aos custos deverão ser reali-

zados, uma vez que a utilização da DAM pode 

gerar tanto uma redução global do tratamento, 

pela não necessidade de coagulantes comer-

ciais tradicionais, como seu incremento devido 

aos custos decorrentes da coleta e transporte 

do efluente. Esses custos deverão ser apurados 

de forma locacional específica dado que, embo-

ra as indústrias têxteis, em geral, não se encon-

trem nas imediações das mineradoras, podem 

apresentar DAM nas adjacências, em virtude 

das grandes distâncias e extensões que esses 

efluentes podem percorrer. Assim, a apuração 

dos custos/benefícios ratificará a viabilidade ou 

não do tratamento. 

A amostra de efluente têxtil tratado por processo 

UV/H2
O

2
 apresentou remoção de 97% da cor para 

ambas as concentrações de H
2
O

2
. Também se 

obteve remoção de COD, com eficiência de 90%, 

sendo que a concentração de 500 mg/L de H
2
O

2
 

permitiu uma melhor remoção. Para os compos-

tos aromáticos, verificou-se remoção de 94% e 

75% para as concentrações de 500 e 100 mg/L 

de H
2
O

2
, respectivamente. Novamente, conside-

rando-se as maiores eficiências verificadas com 

ambos os métodos de cálculo.

Os resultados para o tratamento do efluen-

te têxtil por processo UV/H
2
O

2
 não mostraram 

modificação significativa do pH, mantendo-se 

em torno de 8,0, indicando que a redução do pH 

durante o tratamento foto-Fenton ocorreu pela 

oxidação do ferro presente na DAM. Verificou-se 

redução da cor, com eficiência de 38% e de 49% 

de remoção em relação ao efluente têxtil, para as 

concentrações de H
2
O

2
 de 500 e 1000 mg/L, res-

pectivamente. Já em relação à turbidez, não hou-

ve alterações significativas. É possível perceber 

que a mistura do efluente têxtil com a amostra 

de DAM seguido por reação de foto-Fenton pro-

moveu melhores resultados na remoção da cor e 

da turbidez, indicando que um tratamento pré-

vio com coagulação/sedimentação aumenta a 

eficiência do POA. 

Observou-se que a cor e os compostos aromáticos 

apresentaram redução significativa já nos primei-

ros 10 minutos de tratamento, enquanto a turbi-

dez começou a se estabilizar após 30 minutos. 

Constatou-se que ambos os processos de coa-

gulação/sedimentação e foto-Fenton apresen-

taram geração de precipitado, o qual, por conter 

metais pesados, apresenta um aspecto ambien-

tal a ser considerado e que precisa receber desti-

nação final apropriada.
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Resumo
O Nordeste brasileiro é caracterizado por longos períodos de estiagem, o que compromete a qualidade de vida da 

população, implicando maiores índices de doenças de veiculação hídrica. Diante disso, a utilização de águas subter-

râneas por meio de poços vem se tornando uma das soluções alternativas de abastecimento mais acessíveis nessa 

região. Contudo, tal exploração exige cuidados, visto que as águas subterrâneas, a exemplo da sub-bacia do Rio Tape-

roá - PB, estão impróprias para o consumo humano. O objetivo deste trabalho foi analisar a adequação para consumo 

humano das águas de 8 poços tubulares e sua relação com fontes poluidoras na sub-bacia hidrográfica do Rio Tape-

roá - PB. Entre os indicadores físico-químicos, na maioria dos poços, as concentrações de nitrato apresentaram não 

conformidade ao padrão de potabilidade, assim como as análises microbiológicas. De fato, os resultados analíticos 

indicaram que as águas dos poços analisados somente podem ser utilizadas para fins não potáveis.

Palavras-chave: Água subterrânea. Solução alternativa. Potabilidade. Análises. Poços. Fontes poluidoras. Qua-

lidade da água.

Abstract
Brazil’s Northeast region is characterized by long periods of drought, which compromises the quality of life of the 

population, implying in higher rates of waterborne diseases. Therefore, the use of groundwater by means of wells has 

become one of the most accessible alternative supply solutions in this region. However, such exploitation requires care 

since groundwater, such as the Taperoá River subbasin (PB), is unfit for human consumption. The objective of this work 

was to analyze the suitability for human consumption of the waters of 8 tubular wells and their relation with polluting 

sources in the Taperoá River basin - PB. Among the physical-chemical indicators, in most wells, nitrate concentrations 

showed non-compliance with the potability standard, as well as microbiological analyzes. In fact, the analytical results 

indicated that the analyzed wells could only be used for non-potable purposes. 

Keywords: Subterranean water. Alternative solution. Potability. Analyzes. Wells. Pollution sources. Water quality.
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1 INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural essencial para a ma-

nutenção da vida na Terra, sendo distribuída de 

forma aleatória, o que torna algumas populações 

humanas mais vulneráveis do que outras. Mas, 

infelizmente, esse recurso encontra-se cada vez 

mais limitado e exaurido pelas ações impactan-

tes do homem nas bacias hidrográficas, degra-

dando sua qualidade e prejudicando a população 

que dela faz uso (PAZ et al., 2000).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 

o ano de 2025, metade da população mundial 

viverá em áreas de escassez hídrica, tornando- 

se cada vez mais difícil o acesso à água (WHO, 

2015). No Brasil, especificamente no semiárido 

nordestino, há um histórico de baixos índices plu-

viométricos, que somados às limitações relacio-

nadas à gestão dos recursos hídricos contribuem 

para uma ação negativa no fenômeno da seca, 

num cenário caracterizado por baixa cobertura 

de ações de saneamento básico, na maior par-

cela dos municípios. Esse cenário caracteriza a 

suscetibilidade dos recursos naturais regionais à 

escassez e à contaminação (ANA, 2013).

Segundo Caubet (2006), dois milhões de se-

res humanos, principalmente crianças, morrem 

anualmente nos países mais pobres por causa de 

doenças gastrointestinais relacionadas à falta de 

água tratada. No Brasil, vinte mil crianças meno-

res de cinco anos morrem anualmente por doen-

ças diarreicas (PORTELA et al., 2013).

Esse fato está diretamente relacionado com a po-

breza hídrica associada ao uso de águas contami-

nadas, gerando cenários que propiciam a ingestão 

de água de qualidade desconhecida. Com isso, a 

adoção de soluções alternativas de abastecimen-

to de água, tais como a explotação de água sub-

terrânea por meio de poços, desempenha um pa-

pel importante no acesso à água em regiões com 

estiagens prolongadas (TUCCI et al., 2000).

De acordo com o Sistema de Informação de Águas 

Subterrâneas - SIAGAS, a Sub-bacia Hidrográfica 

do Rio Taperoá-SBHRT, localizada no Nordeste bra-

sileiro, possui 3079 poços cadastrados, sendo os 

municípios de Juazeirinho, Cabaceiras e Soledade 

os que possuem maior densidade de perfurações, 

concentrando 27,35% dos poços da SBHRT.

Deste modo, o objetivo deste trabalho é avaliar 

por meio de análises físico-químicas e microbio-

lógicas a adequação, para consumo humano, das 

águas dos poços, localizados nos municípios de 

Cabaceiras, Juazeirinho e Soledade, na sub-bacia 

hidrográfica do Rio Taperoá, estado da Paraíba, 

conforme os padrões da Portaria 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde e da Resolução CONAMA nº 

396/2008.

2 MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 Área de estudo

O estudo foi desenvolvido na sub-bacia hidro-

gráfica do Rio Taperoá (6º 51’47’’ - 7º 34’33’’ 

Sul, 36º 00’10’’ – 37º 14’00’’ Oeste), localiza-

da (Fig. 1) no Planalto da Borborema, estado da 

Paraíba, a aproximadamente 600 m de altitude 

e com área de 5.666,38 km2. Os índices pluvio-

métricos da região variam entre 400 e 600 mm, 

concentrados na quadra chuvosa de fevereiro a 

maio, sendo a vegetação predominante da caa-

tinga (XAVIER et al., 2013).

A SBHRT compreende 23 municípios em sua área 

geográfica, distribuídos em três mesorregiões 

da Paraíba. O clima, segundo a classificação de 

Köppen-Geiger, é BSh, que significa semiárido 

quente. As temperaturas mínimas variam de 18 a 

22ºC, nos meses de julho e agosto, e as máximas 

se situam entre 28 e 31ºC, nos meses de novem-

bro e dezembro (LACERDA, 2003). A evaporação 

potencial varia de 2.500 a 3.000 mm/ano, e os 

valores decrescem de oeste para leste, na sub- 

bacia (BARRETO et al., 2010).
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Figura 1 - Localização da SBHRT no estado da Paraíba

Fonte: Adaptado da AESA, 2018

Foram analisadas amostras de águas subterrâ-

neas de áreas urbanas e periurbanas de três mu-

nicípios da SBHRT, Cabaceiras, Juazeirinho e So-

ledade (Fig. 2), que foram escolhidas pelo critério 

de possuírem o maior número de poços tubulares 

profundos nessa sub-bacia.

 
Figura 2 - Localização dos municípios pesquisados

Fonte: Adaptado da AESA, 2018
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2.2 Procedimentos de coleta e indicadores 
analisados

Foram analisadas amostras de águas subterrâ-

neas de 8 poços (Tabela 1), totalizando 58 co-

letas, e analisados 12 indicadores de qualidade, 

entre os anos de 2014 e 2017. As amostras foram 

coletadas no período da manhã, entre 8h30min 

e 10h30min, em pontos de saída direta de água 

das instalações dos poços, utilizando material 

asséptico e armazenando as amostras em caixas 

térmicas sob baixa temperatura.

As amostras foram transportadas ao Laboratório 

de Saneamento da Universidade Federal de Cam-

pina Grande (UFCG), para análises físico-quími-

cas, e para o Laboratório de Pesquisa em Ciências 

Ambientais (LAPECA) da Universidade Estatual da 

Paraíba (UEPB), para análises microbiológicas.

Tabela 1 – Elementos descritivos dos poços estudados

Identificação 
do poço Município Local de 

referência
Ano de 

implantação
Vazão

de projeto (l/h)
Profundidade 

(m)

PC1B

Cabaceiras (PB)

Bairro Xandu 1965 3800 56

PC2B Fórum 1994 4500 46

PC3B Feira 1994 3000 56

PC5B Campo de 
futebol 2012 1800 40

PC6B Bairro Novo 2012 1600 56

PJ7B Juazeirinho
(PB)

Comunidade 
Mendonça 1965 4.000 38

PS8B
Soledade

(PB)

Comercial - Gás 2015 10.000 45

PS9B Comercial 
-Distribuidora 2014 5.000 72

Nota: PC1B - Ponto 1 água bruta, PC2B – Ponto 2 água bruta, PC3B - Ponto 3 água bruta, PC5B - Ponto 5 água bruta  
e PC6B - Ponto 6 água bruta, PJ7B - Ponto 7 água bruta; PS8B - Ponto 8 água bruta.

Os indicadores de qualidade da água (pH, turbi-

dez, temperatura, condutividade elétrica, nitrato 

e o teste de presença de contaminação fecal) fo-

ram analisados em todos os poços estudados. Os 

indicadores (cor aparente, sólidos totais dissolvi-

dos e ferro) foram somente analisados nos poços 

do município de Soledade, e os indicadores dure-

za total e fluoreto somente no município de Jua-

zeirinho. O acréscimo do número de indicadores 

analisados, nos municípios de Juazeirinho e Sole-

dade, foi devido ao suporte laboratorial disponi-

bilizado no período amostral de cada município.

As análises físico-químicas e microbiológicas fo-

ram realizadas de acordo com os procedimentos 

padrões do Standard methods for the examina-

tion of water and wastewater, 21ª ed., 2012, con-

forme pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetro, Método e Municípios
Parâmetro(Unidade) Método Municípios

Cor aparente (UH) Colorímetro 3

Turbidez (UNT) Nefelométrico 1,2,3

pH Potenciométrico 1,2,3

Nitrato (NO-
3-

N/L) Coluna de redução de Cádmio 1,2,3

Condutividade elétrica (mS/cm) Potenciométrico 1,2,3

Dureza total (mg CaCO
3
/L) Titulométrico do EDTA 2

Fluoreto (mg F-/L) Colorimétrico SPADNS 2

Sólidos totais dissolvidos (mg/L) Potenciométrico 3

Ferro (mg Fe/L) Colorimétrico da Fenantrolina 3

Temperatura (ºC) Termômetro 1,2,3

Coliformes totais Substrato cromogênico 1,2,3

Escherichia coli Substrato cromogênico 1,2,3

Nota: 1Cabaceiras, 2Juazeirinho, 3Soledade
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Com os dados obtidos nas análises, foram esti-

mados os parâmetros estatísticos descritivos dos 

diferentes conjuntos de dados e aplicada análise 

de variância (ANOVA) de um fator, a fim de ve-

rificar diferenças significativas entre as médias 

dos grupos de dados de uma mesma variável. Em 

seguida, foi aplicado o método gráfico GT-2 (por 

meio do software Microsoft Excel 2016) para dife-

renciar individualmente os grupos de dados que 

eram estatisticamente semelhantes, a um nível 

de significância de 0,05. 

Adicionalmente, foram estimados coeficientes 

de correlação de Pearson entre os indicadores 

de qualidade da água. A classificação das águas 

subterrâneas foi realizada por meio da Resolução 

CONAMA nº 396/2008, constituindo a Portaria 

n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde, base para 

o julgamento de sua adequação para o abasteci-

mento humano.

3 RESULTADOS
3.1 Avaliação das águas subterrâneas brutas 
das localidades estudadas

A análise de variância do conjunto de dados das 

variáveis comuns à monitoração das águas brutas 

das localidades estudadas demonstrou a ocorrên-

cia de diferenças significativas entre as médias 

dos diversos conjuntos amostrais das respectivas 

variáveis (Tabela 3). A Figura 3 ilustra essas dife-

renças com base nos intervalos de comparação de 

95%, estimados pelo método GT-2.

Tabela 3 - Análise de variância de um fator das variáveis temperatura, pH, condutividade elétrica, turbidez e nitrato, 
determinadas nos poços estudados.

VARIÁVEL SQ gl MQ F Valor-P F crítico

Temperatura 171,7 7 24,53 6,066 2E-06 2,055

pH 3,203 7 0,46 20,34 1E-20 2,054

Condutividade 
elétrica 3663,0 7 523,29 3617,82 8E-207 2,056

Turbidez 10,17 7 1,453 4,953 3E-05 2,054

Nitrato 14108 7 2015 24,42 4E-24 2,054

Nota: SQ = soma dos quadrados, gl = graus de liberdade, MQ = quadrado das médias, F = estatística F, valor-P = probabilidade de  
significância, F crítico = valor crítico da estatística F. 

Com relação à temperatura, as menores médias 

observadas, em ambos os poços de Soledade, 

foram significativamente diferentes das maio-

res médias, estimadas para alguns poços (PC1B, 

PC3B e PC6B) de Cabaceiras, aparentemente re-

fletindo as condições mais rigorosas de tempe-

ratura atmosférica desta localidade.

O pH representa a concentração de íons hidro-

gênio (H+) em uma solução. Na água, esse fator 

é de fundamental importância, principalmente 

nos processos de tratamento da água. Conforme 

a Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saú-

de, o valor do pH para água de consumo humano 

deve estar entre 6,0 e 9,5. O pH médio das águas 

brutas, no conjunto dos dados, variou de 7,02 

(PJ7B) a 7,56 (PS8B) caracterizando-as como 

águas neutras, mas com tendência à basicidade. 

As águas de Soledade foram extremamente con-

dutivas (12,50 e 14,16 mS/cm) quando compara-

das às de Juazeirinho (3,56 mS/cm) e Cabaceiras 

(2,33 a 2,94 mS/cm), sinalizando cautela no uso 

dessas águas, uma vez que a condutividade elé-

trica tem relação direta com a quantidade de sais 

dissolvidos totais e com a salinidade.
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Figura 3 – Teste GT-2 para os indicadores temperatura, pH, condutividade elétrica, turbidez e nitrato, analisados em 
amostras de águas brutas de poços de Cabaceiras, Juazeirinho e Soledade.

Nota: Cabaceira - PC1B= Ponto 1 água bruta; PC2B= Ponto 2 água bruta; PC3B= Ponto 3 água bruta; PC5B= Ponto 5 água bruta; PC6B= Ponto 6 água bruta. 
Juazeirinho - PJ7B= Ponto 7 água bruta; Soledade - PS8B= Ponto 8 água bruta; PS9B= Ponto 9 água bruta.

O nitrato é um dos íons mais encontrados em 

águas naturais, geralmente ocorrendo em bai-

xos teores nas águas superficiais, mas podendo 

atingir altas concentrações em águas profundas. 

O seu consumo por meio das águas de abasteci-

mento está associado a dois efeitos adversos à 

saúde: a indução à metemoglobinemia, e a for-

mação potencial de nitrosaminas e nitrosamidas 

carcinogênicas (ALABURDA e NISHIHARA, 1998).

A maioria dos poços de Cabaceiras e o poço de 

Juazeirinho apresentaram as maiores médias de 

concentração de nitrato, 20,1 - 27,3 mgN-NO3-
/L 

e 19,9 mgN-NO
3-

/L, respectivamente, refletindo 

sua proximidade com fontes de poluição tipi-

camente urbanas, a exemplo de sistemas indi-

viduais de esgotamento sanitário, observadas 

nessas localidades. Mas, em Cabaceiras, o poço 

PC1B, que apresentou uma das menores con-

centrações médias (8,1 mgN-NO3-
/L), está loca-

lizado na entrada da área urbana, relativamente 

distante de fontes poluidoras.

Embora a CETESB (2005) considere o valor 5 

mgN-NO
3-

/L como base para alertas, a Portaria 

2.914/2011 do MS estabelece 10 mgN-NO
3-

/L 
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como valor máximo permitido para água de con-

sumo humano. 

A turbidez da água é devida a partículas em sus-

pensão ou coloidais, as quais afetam a transpa-

rência da mesma. As medidas de turbidez não 

podem ultrapassar 5,0 UNT, segundo a Portaria 

2.914/2011 MS. Todas as águas analisadas apre-

sentaram baixa turbidez, com valores médios in-

feriores a 1,2 uT, sendo a maior média, significa-

tivamente diferente das demais, estimada para o 

poço PS8B, em Soledade.

Para aprovar as hipóteses e melhor elucidar os 

fatores controladores da qualidade das águas, 

foi determinada uma correlação para os indica-

dores comuns analisados nos poços dos três mu-

nicípios estudados. A Tabela 4 apresenta a ma-

triz com os coeficientes de correlação de Pearson 

para os respectivos parâmetros analisados. 

Tabela 4 - Correlação de Pearson para os indicadores comuns em todos os poços.

Variáveis Temperatura
(°C)

pH
( - )

Turbidez
(UNT)

Condutividade elétrica
(mS/cm)

pH 0,110

Turbidez 0,040 0,176

Condutividade 0,073 0,319 0,358

Nitrato 0,261 0,001 -0,230 -0,508

r crítico = 0,1173

Houve correlações diretamente proporcionais 

significativas, representadas em negrito na Ta-

bela 4 (atribuindo um r crítico= 0,1173), entre 

a temperatura com pH e nitrato (r = 0,11) e (r = 

0,26), pH com turbidez e condutividade (r = 0,17) 

e (r = 0,31) e turbidez com condutividade elétri-

ca (r = 0,35). Foram também obtidas correlações 

inversamente proporcionais, representadas em 

negrito com sinal negativo, para turbidez e nitra-

to, condutividade e nitrato (r = -0,23) e (r = -0,50) 

respectivamente.

3.2 Análises microbiológicas

Os resultados microbiológicos das amostras 

dos poços PC1B a PC5B do município de Caba-

ceiras apresentaram, ao longo do período estu-

dado, uma não-conformidade para o indicador 

Coliformes termotolerantes. Essa presença de 

coliformes termotolerantes determina a origem 

fecal da contaminação, indicando risco da pre-

sença de outros microrganismos patogênicos 

ao ser humano.

Os resultados microbiológicos das amostras ana-

lisadas dos poços nos municípios de Juazeirinho e 

Soledade confirmaram a presença de coliformes 

totais e de Escherichia coli, o que as classificam 

como impróprias para consumo humano, de acor-

do com as exigências da Portaria n° 2.914/2011 

do MS. A Tabela 5 apresenta a frequência percen-

tual da presença dos indicadores microbiológicos 

nas amostras dos poços estudados.
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Tabela 5 - Porcentagem de presença dos indicadores 
microbiológicos dos municípios Juazeirinho e Soledade

Poço C. T1 E. C2 N 3

PJ7B 87,5% 62,5% 13

PS8B 100% 40% 20

PS9B 100% 45% 20

Valor de 
referência 0% 0% -

Nota: PJ7B – poço 7 Juazeirinho água bruta, PS8B – poço 8 Soledade água 
bruta, PS9B – poço 9 Soledade água bruta, 1C.T – Coliformes totais, 2E.C – 
Escherichia coli, N – número de dados (análises)

Essa contaminação pode ser oriunda da ação an-

trópica nas localidades dos poços, bem como da 

presença de dejetos de animais próximos aos po-

ços, o que ocorre devido à falta de perímetros de 

proteção, não impedindo o fluxo e passagem de 

animais indesejados nas proximidades dos po-

ços, como também na higienização dos reserva-

tórios de armazenamento pós extração da água 

retirada dos poços.

A Resolução CONAMA n° 396/2008 declara que 

devem ser implementadas áreas de proteção de 

aquíferos e perímetros de proteção de poços, vi-

sando à proteção da qualidade das águas subter-

râneas; contudo, não expressa as metodologias 

necessárias. Legislações nacionais não dispõem a 

respeito do perímetro de proteção de poços, mas 

pesquisas apontam algumas metodologias para 

essa questão, como o raio arbitrário, que é um 

valor fixo ou medido com base na proporção de 

bombeamento, porosidade do solo e/ou espessu-

ra da zona saturada (WAHNFRIED e HIRATA, 2005).

3.3 Análise complementar no município de 
Soledade – PB

A cor aparente da água é decorrente de subs-

tâncias dissolvidas, sua medida é essencial, visto 

que confere um caráter de rejeição por parte do 

consumidor, restringindo seu uso, fazendo que vá 

em busca de outra fonte de uso que muitas vezes 

possui caráter duvidoso. Os resultados desse in-

dicador apresentaram variações significativas, 

entre 0,5 e 29,3 UH, no que se refere ao parâme-

tro da Portaria 2.914/2011 do MS, que estima um 

valor máximo de 15 UH.

O ferro confere característica de sabor metálico 

à água e pode manchar roupas e paredes com a 

sua utilização, como também, contribui para o 

crescimento de bactérias. Altas concentrações 

de ferro implicam de forma direta na cor, o que 

possibilitará restrição a seu uso. Porém todos 

os resultados de ferro nos poços analisados não 

apresentaram valores que possam restringir tal 

uso, que foram de 0,0 a 0,05 mg/L, sendo que a 

Portaria vigente estabelece um VMP de 0,3 mg/L.

Os Sólidos totais dissolvidos (STD) são o conjun-

to de todas as substâncias orgânicas e inorgâni-

cas contidas em um líquido na forma molecular, 

iônica ou micro-granular. Por ser um parâmetro 

de determinação da qualidade da água, é de fun-

damental importância; quando presentes em 

elevadas concentrações, podem ser prejudiciais 

à saúde (MATTOS et al., 2017).

O STD foi medido por meio de uma sonda multi-

parâmetros, e seus valores chegaram a uma mé-

dia de 6943 e 7970 mg/L, ultrapassando 1000 

mg/L, que é o limite máximo permitido pela Por-

taria 2.914/2011 do MS. Com isso, essas águas 

caracterizam-se como impróprias para o consu-

mo humano.

A correlação de Pearson para todos os indicado-

res analisados no município de Soledade (Tabe-

la 6) serviu para consolidar a qualidade da água 

frente às condições que se encontram no meio, 

ou seja, que possam interferir na qualidade na-

tural da água dos poços direta ou indiretamente.
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Tabela 6 - Correlação de Pearson dos indicadores analisados no município de Soledade

Indicador Temperatura
(° C)

pH
-

Salinidade
(‰)

CE1

(mS/cm)
Cor aparente

(UH)
Turbidez

(UNT)
SDT2

(mg/L)

pH 0,12

Salinidade 0,17 -0,09

Cond. elétrica -0,09 -0,04 0,51

Cor aparente 0,22 0,31 0,45 -0,30

Turbidez 0,37 0,34 -0,41 -0,31 0,74

SDT2 -0,08 -0,01 0,51 0,98 -0,29 -0,30

Nitrato 0,19 0,33 -0,56 -0,53 0,60 0,60 -0,55

Nota: 1CE – Condutividade elétrica, 2SDT – sólidos dissolvidos totais; (r crítico = 0,271).

Após determinação do r crítico = 0,271, conclui- 

se que possui correlação diretamente proporcio-

nal todos os valores positivos destacados em ne-

grito na tabela 6, os quais são temperatura com 

turbidez (r = 0,37), pH com cor (r = 0,31), turbidez 

(r = 0,34) e nitrato (r = 0,33). A salinidade com 

condutividade (r = 0,51), cor (r = 0,45) e SDT (r = 

0,51). A condutividade com SDT apresentou me-

lhor correlação das demais (r = 0,98). A cor com 

turbidez (r = 0,74) e nitrato (r =0,60) e a turbidez 

com nitrato (r =60).

As correlações inversamente proporcionais, re-

presentadas pelo sinal negativo e grafadas em 

negrito, como pode ser observado na Tabela 6, 

foram Cor com condutividade elétrica (r = -0,30), 

turbidez com salinidade (r = -0,41) e condutivi-

dade elétrica (r = -0,31), nitrato com salinidade  

(r = -0,56), condutividade elétrica (r = -0,53) e 

SDT (r = -0,55), SDT com cor (r = -0,29) e turbidez 

(r = -0,30).

Os valores inferiores, diretamente proporcionais 

ou inversamente proporcionais, não represen-

taram uma correlação significativa; contudo, 

podem apresentar um nível de significância no 

âmbito geral das análises, pois existem diversos 

fatores que podem influenciar tanto na presença 

como na determinação de tais indicadores.

3.4 Análise complementar no município de 
Juazeirinho – PB

A Tabela 7 apresenta a matriz com os coeficien-

tes de correlação de Pearson para os indicadores 

analisados no município de Juazeirinho, a fim de 

consolidar a qualidade da água diante da situa-

ção sanitária em que os poços se encontram. 

Tabela 7 - Correlação de Pearson para os dados do município de Juazeirinho

Indicador Temperatura
(° C)

pH
-

CE
(mS/cm)

Turbidez
(UNT)

Nitrato
(mg NO3-N/L)

Dureza total
(mg CaCO3/L)

pH  0,02

CE -0,32 0,02

Turbidez 0,19 0,12 -0,41

Nitrato 0,47 -0,27 -0,25 -0,21

Dureza total -0,25 -0,47 0,28 0,03 -0,15

Flúor 0,71 0,30 -0,40 0,23 0,64 -0,43

Nota: CE – condutividade elétrica, r crítico = 0,6214
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Determinado o r crítico (0,6214), é possível afirmar 

que houve correlação diretamente proporcional 

(representada em negrito) apenas entre tempera-

tura com flúor (0,71) e flúor com nitrato (0,64).  É 

importante saber que não se pode desprezar ou 

tratar os demais valores correlacionados como im-

próprios ou desprezíveis, uma vez que tal correla-

ção depende do número de dados coletados, que 

é um fator determinante, e o município de Juazeiri-

nho conta com apenas treze coletas de dados.

A dureza total é basicamente a soma dos teo-

res de cálcio e magnésio. A média dos níveis de 

dureza na água coletada variou entre 276 e 400 

mg/L CaCO3. O valor máximo permitido (VMP), 

segundo a portaria Nº 2.914/2011 do Ministério 

da Saúde, é de 500 mg/L CaCO3; sendo assim, os 

resultados obtidos não geram riscos à saúde hu-

mana para esse indicador. 

 O Fluoreto é de fundamental importância na 

ação preventiva e terapêutica de cárie dentária. 

Contudo, sua concentração acima de 1,5 mg F/L, 

valor máximo permitido pelo padrão de potabili-

dade, pode causar fluorose dentária, problemas 

estéticos e ocorrência de câncer e de fratura ós-

sea (FRAZÃO et al. 2011). Diante disso, nenhum 

valor das análises ultrapassou o recomendado 

pela Portaria vigente. As médias, variando de 

1,15 a 1,43 mg F/L, não ocasionam restrição ao 

consumo humano.

3.5 Análise do município de Cabaceiras – PB

A Tabela 8 apresenta a matriz com os coeficien-

tes de correlação de Pearson para os indicadores 

analisados no município de Cabaceiras, permi-

tindo caracterizar individualmente a qualidade 

da água diante das condições sanitárias e das 

instalações que se encontram os poços. Após a 

determinação do r crítico, percebe-se que ape-

nas a correlação do nitrato com pH foi signifi-

cativa diretamente proporcional (destacada em 

negrito), uma vez que o r é maior que o r crítico, 

enquanto houve correlação inversamente pro-

porcional entre a temperatura com pH e condu-

tividade, e de nitrato com condutividade.

Tabela 8 - Correlação de Pearson para os dados de Cabaceiras

Indicador Temperatura
(° C)

pH
-

CE
(mS/cm)

Turbidez
(UNT)

pH -0,21

CE -0,21 -0,04

Turbidez 0,02 0,02 -0,09

Nitrato 0,06 0,14 -0,49 0,08

Nota: CE – Condutividade elétrica, r crítico = 0,1386

As demais correlações não se apresentaram es-

tatisticamente significativas, no entantosabe-se 

que outros fatores estão ligados à correlação de 

duas variáveis, como a quantidade de dados dis-

poníveis e/ou a relação física ou química entre si.

4 CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos, pode-se concluir que as 

águas subterrâneas das localidades estudadas são 

salobras e apresentam, ordinariamente, elevadas 

concentrações de nitrato, além de positividade em 

testes de presença de indicadores microbiológicos 

e indicadores de contaminação fecal, requerendo 

tratamento adequado para o consumo humano.

O gerenciamento da qualidade das águas brutas 

desses poços apresenta uma deficiência, sendo 

necessário implementar medidas de proteção sa-

nitária, executando ações que minimizem ou ces-

sem a mobilização de contaminantes indesejados 

para os aquíferos, especialmente com relação aos 

reservatórios de armazenamento de água. 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 101-111 | Abr a Jun,  2020

Bezerra EBN, Silva CIA, Meira CMBS, Rêgo RLCM, Oliveira R, Nascimento RS



111

De forma geral, as águas subterrâneas estudadas 

na SBHRT apresentam uma qualidade não ade-

quada, necessitando de tratamento para o con-

sumo humano. São águas de classe IV, de acordo 

com a Resolução CONAMA 396/2008, estão ap-

tas sem tratamento algum, para usos preponde-

rantes menos restritivos.
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Resumo
As cisternas construídas para o armazenamento de água de chuva podem ser abastecidas com águas oriundas 

de açudes ou de rios, por meio de carros pipa. Isso ocorre pois as águas de chuva muitas vezes não são suficien-

tes para suprir as necessidades das famílias em períodos de seca no semiárido brasileiro. Assim, o objetivo desse 

trabalho foi comparar 15 parâmetros de qualidade da água desses dois tipos, armazenadas em cisternas. Tam-

bém foram feitas análises da variabilidade dos parâmetros e verificações de conformidade com base na Portaria 

do Ministério da Saúde no 05/2017. Foram realizadas análises físicas, químicas e microbiológicas no ano de 

2017 em amostras de água de 12 cisternas, sendo 6 com águas de chuva e 6 com águas oriundas de açudes. 

Dos 15 parâmetros de qualidade da água analisados, 5 deles não apresentaram diferenças significativas entre 

as suas médias nas águas dos dois grupos de cisternas. Ademais, a água de chuva apresentou melhor qualidade 

do que a oriunda dos açudes. 

Palavras-chave: Qualidade da água em cisternas. Variabilidade de parâmetros. Seca.

Abstract
Cisterns, built for the storage of rainwater, can be supplied with water from fluvial reservoirs or rivers, by means of 

water trucks. This is because rainwater is often not sufficient to meet the needs of families during periods of drought in 

the Brazilian semi-arid region. Thus, the objective of this work was to compare 15 parameters of water quality of these 

two types, stored in cisterns. Analyzes of parameter variability and compliance checks were also performed based on 

Ministry of Health Ordinance no 05/2017. Physical, chemical and microbiological analyzes were carried out in 2017 in 

water samples from 12 cisterns, 6 with rainwater and 6 with water from fluvial reservoirs. From the total of 15 param-

eters of water quality analyzed, 5 of them did not present significant differences between their means in the waters 

of the two groups of cisterns. Furthermore, the rainwater presented better quality than the water from the reservoirs. 

Keywords: Water quality in cisterns. Variability of parameters. Drought.
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1 INTRODUÇÃO
No Semiárido Brasileiro (SAB), populações difu-

sas que habitam regiões afastadas de rios pere-

nizados e de grandes reservatórios, bem como 

as que não dispõem de serviços públicos ou pri-

vados de abastecimento de água, possuem nas 

cisternas, com água de chuva, suas principais 

fontes hídricas (CAMPOS, 2014). Os programas 

governamentais para a instalação de cisternas 

“Um Milhão de Cisternas”, “Uma Terra e Duas 

Águas” e “Água para todos” já possibilitaram 

a implantação de 1,49 milhão de cisternas de 

placas de concreto e de polietileno desde 2003, 

tendo beneficiado cerca de 5 milhões de pessoas 

com o acesso a água ao lado de casa (ASA, 2018; 

BRASIL, 2017). No entanto, diferentemente do 

período 2009/2012, quando o número de cis-

ternas crescia 22,3% ao ano, houve uma queda 

substancial nos últimos dois anos em decorrên-

cia dos cortes no orçamento do governo federal 

para essa finalidade.

Embora as cisternas sejam construídas com o 

propósito de armazenar água da chuva, elas tam-

bém podem ser abastecidas por meios artificiais, 

como o carro pipa, que geralmente transportam 

águas captadas em açudes (MACHADO; DIAS; 

SILVA, 2017). Isso ocorre, pois os estoques de 

água de chuva em cisternas são altamente vul-

neráveis às secas e ao longo do ano cerca de 7 a 

9 meses são de baixa pluviosidade (INSA, 2011), 

quando a maioria das cisternas com águas de 

chuva seca. Sendo assim, os carros pipa como 

fonte de suprimento de água oriunda de açudes, 

nos meses de escassez, têm sido utilizados quase 

todos os anos (CAMPOS, 2014).

Em relação à água de chuva, de acordo com 

Gwenzi e Nyamadzawo (2014), alguns cuidados 

devem ser tomados no intuito de garantir a qua-

lidade dessa água armazenada em cisternas. Um 

desses cuidados é descartar as primeiras águas 

precipitadas, pois as mesmas contêm impurezas 

depositadas sobre os telhados. Para isso, deve 

ser instalado um dispositivo que permita desviar 

as águas das primeiras chuvas. 

Já o abastecimento das cisternas com águas 

oriundas de açudes e transportadas por carro 

pipa, embora possa minimizar o problema da 

escassez de água, torna-se uma fonte potencial 

de contaminação por fatores ligados à origem 

da água, pela vulnerabilidade a que a água está 

exposta, podendo haver o despejo de efluentes 

nos reservatórios utilizados para a captação de 

água, e durante o transporte, pelas condições de 

higiene e limpeza dos carros, havendo necessi-

dade de controle da qualidade (AMORIM; PORTO, 

2003; ANDRADE et al., 2015). Além disso, a água 

que é captada diretamente em açudes, na maio-

ria das vezes, não recebe qualquer tipo de trata-

mento, expondo a população a riscos na saúde 

(CAMPOS, 2014). Autores como Santos, Ceballos 

e Sousa (2013); Alves et al., (2014); e Machado, 

Dias e Silva (2017) deixam claro em seus estudos 

que a qualidade da água para consumo humano 

em cisternas abastecidas com águas de açudes é 

duvidosa, necessitando de tratamento pelo me-

nos simplificado.

Apesar dos frequentes questionamentos, ainda 

não há muitas informações em relação à garan-

tia de água de boa qualidade para o consumo 

humano nas cisternas abastecidas com água de 

açudes, transportadas por meio de carros pipa. 

De fato, são quase inexistentes os estudos dispo-

níveis sobre a qualidade dessa água armazenada 

nas cisternas (FARTO, 2018).

Dentro dessa perspectiva, percebe-se que é im-

portante implantar cisternas, porém torna-se 

necessário garantir a qualidade da água con-

sumida, seja ela oriunda de precipitações ou de 

açudes, pois os riscos à saúde pública existem em 

ambas as situações (AMORIM; PORTO, 2001; AN-

DRADE et al., 2015).
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2 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho se referem a ava-

liar se existem diferenças significativas entre a 

qualidade das águas armazenadas nas cisternas, 

com relação à sua origem, de chuvas e oriunda de 

açudes; investigar  a variabilidade dos conjuntos 

de dados obtidos dos parâmetros físicos, quími-

cos e microbiológicos, destacando a dispersão, a 

simetria e a existência de valores discrepantes; e 

verificar a conformidade da qualidade das águas 

armazenadas, provenientes da chuva e de açudes, 

em relação aos padrões de potabilidade estabele-

cidos com base na Portaria PRC do MS nº 5/2017.

3 METODOLOGIA
Para a análise da qualidade das águas de chuva e 

de açudes armazenadas em cisternas, foram rea-

lizadas coletas nos municípios de Barra de San-

tana, Boqueirão e Caturité (Fig. 1). Os três muni-

cípios estão localizados na região do semiárido 

do estado da Paraíba. A seleção dos municípios 

levou em conta a sua inserção no semiárido e a 

indisponibilidade de sistemas públicos ou priva-

dos de abastecimento de água. 

As amostras de água foram coletadas em doze 

cisternas, com frequência mensal, sendo seis 

abastecidas com águas de chuva e seis abasteci-

das com águas provenientes dos açudes Epitácio 

Pessoa e Araçagi, no período de fevereiro a ou-

tubro de 2017. Os critérios estabelecidos para a 

escolha das cisternas foram: utilização da água 

da cisterna para consumo humano, independen-

temente de sua origem e de não haver mistura de 

água de chuva com água de açude na cisterna. A 

Fig. 2 mostra as cisternas utilizadas na pesquisa.

As amostras foram coletadas utilizando o mesmo 

procedimento empregado pelos moradores para a 

retirada de água das cisternas. Baldes foram usa-

dos para retirar água em dez casas, enquanto ape-

nas duas famílias usaram bomba manual (C6 e C7).

 

 Figura 1 - Localização dos municípios do estudo e posição geográfica das cisternas
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Figura 2 – Identificação visual das cisternas monitoradas

 

Os parâmetros pH, turbidez, condutividade elé-

trica (CE) e sólidos totais dissolvidos (TDS) foram 

medidos in loco por meio de sonda multiparamé-

trica. Já os parâmetros alcalinidade total, cor 

aparente, dureza total, cloretos, amônia, sulfato, 

nitrato, coliformes totais, coliformes termotole-

rantes, Escherichia Coli e bactérias heterotróficas, 

foram objetos de análises realizadas nos labora-

tórios da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 

em João Pessoa, de acordo com os procedimen-

tos descritos em APHA, AWWA e WEF (2012).

Para verificar a existência de diferenças signifi-

cativas entre as médias de cada parâmetro de 

qualidade das águas dos dois grupos de cister-

nas (chuva e açude), foram utilizados testes es-

tatísticos de comparação de médias, envolvendo 

os valores medidos de cada um dos parâmetros 

analisados. Os testes utilizados foram o “t” de 

Student para amostras com distribuição normal 

ou o teste “U” de Mann-Whitney se a distribuição 

foge à normalidade. As hipóteses dos testes para 

comparação de médias foram formuladas como: 

H0: as amostras são provenientes de uma mesma 
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população, ou seja, as médias são iguais; H1: as 

amostras não são provenientes de uma mesma 

população, ou seja, as médias não são iguais. A 

hipótese nula não é rejeitada quando o p-valor 

é maior que o nível de significância. Os testes 

foram realizados com nível de significância α de 

5%, utilizando-se o software SPSS-23. 

A análise da variabilidade dos conjuntos de da-

dos obtidos dos parâmetros físicos e químicos foi 

realizada por meio de gráficos tipo boxplot, des-

tacando-se a dispersão, a simetria e a existência 

de valores discrepantes. A variabilidade dos da-

dos é representada pela diferença entre os quar-

tis Q3 – Q1 (ARAÚJO; ABAR, 2012).

Além disso, foi realizada a comparação dos va-

lores relativos aos parâmetros de qualidade, 

obtidos das medições efetuadas nas águas das 

cisternas, com os padrões de qualidade da água 

para consumo humano estabelecidos pela Por-

taria PRC do MS nº 5/2017, observando-se os 

valores máximos e mínimos permitidos. A avalia-

ção foi feita por meio de cálculo do percentual de 

conformidade desses parâmetros de qualidade, 

tomando como referência os valores preconiza-

dos pela referida Portaria.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os resultados das medições efetuadas a partir 

das amostras da água nas cisternas estão apre-

sentados na Tabela 1, onde constam os valores 

referentes aos parâmetros de qualidade das 

águas de chuva e de açudes nas cisternas, re-

lativos a mediana, média, menor e maior valor, 

1º quartil, 3º quartil e o p-valor para o teste de 

comparação de médias. 

Os gráficos do tipo boxplot, construídos a par-

tir dos conjuntos dos valores dos parâmetros de 

qualidade da água medidos nas cisternas, cons-

tam na Fig. 3 nos quais houve rejeição da hipóte-

se de igualdade de médias.  

O resultado dos p-valor na Tabela 1 indicou que 

os parâmetros de qualidade das águas de chuva 

e de açudes armazenadas nas cisternas que tive-

ram resultados de comparação de médias com a 

Hipótese H0 rejeitados foram amônia, condutivi-

dade elétrica (CE), cloretos, cor, dureza, nitrato, 

sólidos totais dissolvidos (TDS), sulfato, turbidez 

e bactérias heterotróficas. Por outro lado, os pa-

râmetros de qualidade das águas de chuva e de 

açudes cujos resultados do teste de comparação 

de médias não indicaram rejeição da hipótese H0 

foram alcalinidade, pH, coliformes totais e coli-

formes termotolerantes. 

Verificou-se, a partir da Fig. 3, haver menores 

valores das medianas para quase todos os pa-

râmetros de qualidade de água de chuva, com 

exceção do nitrato. Apenas as distribuições, no 

intervalo interquartílico, do parâmetro nitrato 

para as águas de açudes, e os parâmetros sulfato 

e nitrato, para as águas de chuva, apresentaram 

distribuições simétricas. Os valores dos parâme-

tros relativos às águas de açudes das cisternas 

apresentaram maior variabilidade dos dados, 

com exceção do parâmetro nitrato.

Os valores máximos dos parâmetros ocorreram 

nos gráficos nos quais as medianas foram maio-

res. Por outro lado, os valores mínimos ocorreram 

sempre nos gráficos nos quais as medianas fo-

ram menores. Foi possível constatar a ocorrência 

de outliers, que são valores bastante incomuns 

no sentido de estarem muito afastados da maio-

ria dos dados (ARAÚJO; ABAR, 2012), nos parâ-

metros amônia, CE, cor, TDS, sulfato e bactérias 

heterotróficas, para as águas de chuva e nos pa-

râmetros cloretos, cor, turbidez e bactérias hete-

rotróficas para a água oriunda de açudes. 
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Tabela 1 - Parâmetros de qualidade da água e estatísticas nas cisternas com águas de chuva e de açudes

Parâmetros
Qualidade

Parâmetros estatísticos

N** Tipo Mediana Média Menor Maior 1º quartil 3º quartil p-valor*

Alcalinidade (mg.L-1)
51 Chuva 89,9 88,3 50,0 130,9 70,5 105,0

0,058
51 Açude 109,3 108,5 48,1 144,2 96,1 125,7

Amônia (mg.L-1)
51 Chuva 0,1 0,2 0,0 0,9 0,0 0,3

0,015
51 Açude 0,4 0,4 0,0 0,9 0,1 0,5

CE (µS.cm)
46 Chuva 198,6 203,7 110,0 355,7 161,7 240,3

0,000
46 Açude 1264,6 1383,9 433,0 2244,2 1019,5 1898,1

Cloretos (mg.L-1)
51 Chuva 4,0 5,0 0,0 15,0 2,9 7,8

0,000
51 Açude 281,0 360,5 76,0 1140,0 177,0 524,3

Cor (uH)
51 Chuva 0,0 1,1 0,0 13,5 0,0 0,0

0,018
51 Açude 9,6 13,0 0,0 67,5 0,0 17,4

Dureza (mg.L-1)
51 Chuva 70,0 77,4 46,0 114,0 60,0 98,0

0,000
51 Açude 226,0 304,2 54,0 640,0 192,5 460,0

Nitrato (mg.L-1)
50 Chuva 1,4 1,4 0,9 2,1 1,1 1,7

0,000
50 Açude 0,3 0,3 0,0 0,6 0,1 0,4

pH
46 Chuva 8,4 8,4 7,1 9,4 8,1 8,7

0,335
46 Açude 8,3 8,2 6,8 9,9 7,9 8,6

Sulfato (mg.L-1)
51 Chuva 8,1 7,6 0,0 10,7 6,5 9,5

0,000
51 Açude 14,4 15,9 8,5 23,7 12,9 20,0

TDS (mg.L-1)
46 Chuva 99,1 101,8 55,0 177,8 80,7 120,1

0,000
46 Açude 632,1 692,0 217,0 1122,2 509,8 948,7

Turbidez (uT)
46 Chuva 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0

0,000
42 Açude 0,8 1,9 0,0 17,8 0,1 2,4

Coliformes Totais 
(NMP/100ml) 

45 Chuva 2,3 8,6 0,0 240,0 1,2 2,3
0,485

45 Açude 2,3 9,7 0,0 110,0 2,3 4,3

Coliformes 
Termotolerantes 

(NMP/100ml)

45 Chuva 2,3 8,2 0,0 240,0 0,0 2,3
1,000

45 Açude 2,3 7,6 0,0 110,0 2,3 2,3

Bactérias heterotróficas 
(UFC/ml)

45 Chuva 200,0 1489,3 0,0 19000,0 16,0 900,0
0,009

45 Açude 1500,0 6319,8 0,0 30000,0 300,0 10100,0

*estatística do teste de hipótese
**número de medições realizadas

Figura 3 - Parâmetros de qualidade da água nos quais houve rejeição da hipótese de igualdade de médias
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Continuação

   

   

   
 

 

 

 

A Fig. 4 apresenta os gráficos do tipo boxplot relativos aos valores dos parâmetros de qualidade das águas, de 

chuva e de açudes, medidos nas cisternas nos quais não houve rejeição da Hipótese H0 de igualdade de médias.

Figura 4 - Parâmetros de qualidade da água nos quais não houve rejeição da hipótese de igualdade de médias  
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A variabilidade do parâmetro alcalinidade, tan-

to para as águas de chuva como de açudes, foi 

praticamente a mesma. Houve a ocorrência de 

outlier abaixo do limite inferior para as águas de 

açudes. O valor da mediana foi levemente supe-

rior nas águas de açudes.

Para o pH, observou-se uma maior variabilidade 

dos valores para as águas de açudes. A ocorrên-

cia de outliers foi observada acima e abaixo dos 

limites superiores e inferiores para as águas de 

açudes. Já para as águas de chuva, houve a ocor-

rência de outlier apenas abaixo do limite inferior. 

Observou-se uma simetria no conjunto dos da-

dos das cisternas com águas de chuva.

Apesar de as águas de chuva possuírem pH re-

lativamente baixo, as cisternas que continham 

águas de chuvas apresentaram os valores de pH 

básico. De acordo com Cohim, Orrico e Kieronski 

(2015), a literatura científica aponta para uma 

elevação do valor de pH da água de chuva após 

o contato dessa água com a superfície de capta-

ção e posterior armazenamento nas cisternas de 

concreto. Quando provenientes de açudes, é ne-

cessário a observação do local de captação, con-

dições de armazenamento e transporte dessas 

águas. Os açudes como fonte de fornecimento 

de água podem apresentar diferentes caracterís-

ticas que dependem da constituição e do uso do 

solo na bacia hidrográfica de contribuição, além 

das condições específicas da ocupação no entor-

no da área de captação.

A presença de coliformes totais e termotoleran-

tes, nas águas armazenadas nas cisternas, pode 

ser um fator de risco à saúde. A partir da Fig. 

4, observou-se que o comportamento desses 

dois parâmetros se deu de forma semelhante, 

em todas as cisternas analisadas, independen-

temente da origem da água. Observou-se que 

houve pouca variabilidade dos dados para os 

dois parâmetros, com valores próximos a 0,0 

NMP/100ml em todas as cisternas. Esses valores 

discrepantes que ocorreram nas águas das cis-

ternas de chuva podem ser devidos à ocorrência 

de chuvas no período em que houve as medi-

ções. Segundo Martinson e Thomas (2003), a 

qualidade da água das cisternas é fortemente 

dependente do padrão de chuvas, uma vez que 

a cada aporte de água há uma possível conta-

minação bacteriológica nas cisternas, sendo 

que 90% delas morrem depois de 48h da chu-

va devido à sedimentação e à ausência de luz. 

Além disso, observou-se a presença de valores 

discrepantes acima dos limites superiores, tan-

to para as águas de chuva como para as águas 

de açudes. Como a variabilidade das distribui-

ções foi pequena, não pôde ser observada sime-

tria entre os conjuntos dos dados.

A Tabela 2 apresenta os valores máximos permi-

tidos (VMP) pelos padrões de potabilidade e os 

percentuais de conformidade conforme Portaria 

PRC n° 5/2017, para as águas de chuva e oriun-

das de açudes armazenadas nas cisternas.
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Tabela 2 – VMP dos parâmetros da Portaria PRC n° 5/2017 e percentuais de conformidade nas cisternas  
com águas de chuva e açudes

Parâmetros VMP
Percentual de Conformidade (%)

Água de chuva Açudes

Alcalinidade (mg/L) - - -

Amônia (mg/L) 1,5 100 100

CE (µS/cm) - - -

Cloretos (mg/L) 250 100 37,5

Cor (uH) 15 100 68,8

Dureza (mg/L) 500 100 79,2

Nitrato (mg/L) 10 100 100

pH 6,0 a 9,5 100 97,7

Sulfato (mg/L) 250 100 100

STD (mg/L) 1000 100 88,6

Turbidez (uT) 5 100 92,9

C. totais (NMP/100 ml) Ausência em 100 mL 24 5

C. termotolerantes (NMP/100 ml) Ausência em 100 mL 27 12

E. coli (NMP/100 ml) Ausência em 100 mL 100 100

Bactérias heterotróficas (UFC/ml) Máx. 500/ml 64 33

É importante ressaltar que, dos 15 parâmetros 

analisados, 2  (condutividade elétrica e alcalinida-

de) não foram objeto de análise quanto à confor-

midade, por não serem referidos na portaria do MS.

Na Tabela 2, pode-se considerar que os parâme-

tros físicos e químicos medidos para as águas 

de chuva estão em conformidade com os valo-

res preconizados na Portaria nº PRC n° 5/2017 

do MS. Porém os parâmetros microbiológicos, 

com exceção da E. coli, não se apresentaram em 

total conformidade com a referida portaria. Os 

coliformes totais apresentaram 24% de atendi-

mento; coliformes termotolerantes com 27% de 

atendimento e as bactérias heterotróficas, 64% 

de atendimento.

Em contrapartida, nos resultados referentes às 

águas oriundas de açudes, somente os parâ-

metros amônia, nitrato, sulfato e E. coli atende-

ram aos padrões de potabilidade estabelecidos 

pela PRC n° 5/2017, ou seja, dos 13 parâmetros  

que foram analisados e constam na referida 

Portaria, apenas 4 atenderam às exigências 

quanto à potabilidade.

A análise da Tabela 2 revela, de forma muito cla-

ra, que 36% das cisternas com águas de chuva e 

67% das cisternas com águas de açudes têm um 

quantitativo maior de bactérias heterotróficas na 

água do que o recomendado pela PRC n° 5/2017.   

Deve ser ressaltado que o resultado apresentado 

pode indicar a presença de bactérias pertencen-

tes a qualquer gênero, como Escherichia, Citro-

bacter, Klebsiella, Enterobacter ou mesmo outros 

gêneros, uma vez que os objetivos do trabalho 

não contemplavam análises detalhadas das bac-

térias ocorrentes.

Dessa maneira, por meio dos resultados obtidos, 

é possível afirmar que as elevadas concentrações 

de coliformes totais e termotolerantes e de bac-

térias heterotróficas evidenciam a importância 

da manutenção higiênica das cisternas estu-

dadas, sobretudo com a desinfecção, principal-

mente das águas transportadas por carros pipa, 

que apresentaram qualidade inferior quando 

comparadas com as águas de chuva. 

Em relação aos critérios de qualidade micro-

biológica, a maioria dos estudos sobre águas de 

chuva armazenadas em cisternas mostra que 

comumente não atendem às recomendações de 

potabilidade do MS para um ou vários indicado-

res sanitários. Ficou então evidenciado que as 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 112-123 | Abr a Jun,  2020

Farto CD, Cabral Da Silva T



121

águas de chuva das cisternas estão geralmen-

te contaminadas ou susceptíveis à contamina-

ção por microrganismos patogênicos e que seu 

consumo direto, sem tratamento, constitui con-

siderável risco à saúde humana (VIDAL, 2002; 

GOULD; NISSEN-PETERSON, 2002).

Vários autores brasileiros, em especial da região 

Nordeste, constataram a presença de coliformes 

em concentrações acima das estabelecidas pelo 

padrão de potabilidade, em todas as cisternas 

estudadas (AMORIM; PORTO, 2001; SILVA, 2006; 

PEREIRA et al., 2007; TAVARES, 2009; VIRIATO, 

2011; DIAS, 2016; MACHADO, 2017). Portanto, 

a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis 

por distribuir as águas através de carros pipa é de 

fundamental importância para garantir a quali-

dade dessas águas. 

Segundo informações coletadas sobre a Ope-

ração Carro Pipa, a verificação da qualidade da 

água que é coletada em açudes ou mananciais 

deve seguir os critérios estabelecidos na PRC 

n° 5/2017; o município, deve providenciar um 

atestado da salubridade da água mensalmente. 

No entanto, a situação atenuante se refere à au-

sência do parâmetro E. coli em todas as cisternas 

monitoradas. A E. coli é considerada o mais espe-

cífico indicador de contaminação fecal recente e 

de eventual presença de organismos patogêni-

cos, indicando que as 12 cisternas estudadas não 

apresentam contaminação por origem fecal, ao 

contrário de trabalhos como os de Tavares (2009) 

e Machado (2017). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando que o principal objetivo deste tra-

balho foi realizar uma avaliação comparativa da 

qualidade das águas armazenadas nas cisternas, 

com destaque para a origem da água, de chuva 

e de açudes, os resultados indicaram que, em 

dez dos quinze parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos analisados, quais sejam, amô-

nia, condutividade elétrica, cor, cloretos, dureza, 

nitrato, sulfato, sólidos totais dissolvidos, turbi-

dez, e bactérias heterotróficas, não foi possível 

concluir que as médias desse parâmetros, para 

os dois tipos de cisternas, eram iguais. Assim, 

pode-se inferir que há clara influência da origem 

da água das cisternas na qualidade da água ar-

mazenada. Para os parâmetros pH, alcalinidade, 

coliformes totais e coliformes termotolerantes, a 

hipótese H0 do teste estatístico de comparação 

de médias não foi rejeitada, ou seja, os testes in-

dicam que não há diferenças significantes entre 

as médias desses parâmetros.

Sobre a variabilidade da distribuição dos dados, 

abrangendo  simetria, dispersão e existência de 

valores discrepantes, pode-se concluir que os 

valores dos parâmetros relativos às águas de 

açudes das cisternas apresentaram maior varia-

bilidade dos dados, com exceção dos parâmetros 

nitrato e alcalinidade. Não foram observados 

valores atípicos e extremos, acima e abaixo dos 

limites superiores e inferiores, nas distribuições 

dos gráficos boxplot, para os parâmetros dureza 

e nitrato, o que indica o menor grau de incerteza 

nas medições. Apenas as distribuições, no inter-

valo interquartílico, dos parâmetros alcalinidade, 

nitrato e pH para as águas de açudes, e os pa-

râmetros sulfato, nitrato, e pH para as águas de 

chuva, apresentaram distribuições simétricas. 

A análise em relação aos padrões estabelecidos 

pela Portaria PRC n° 5/2017 do Ministério da Saú-

de, relativos às águas de chuva, indicou que, dos 

13 parâmetros que foram analisados e constam 

na referida Portaria, 10 atenderam às exigências 

quanto à potabilidade. Os três parâmetros que 

não atenderam à citada Portaria foram coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e bactérias he-

terotróficas. Ou seja, os resultados das análises 

dos parâmetros físicos e químicos indicaram que 

as águas de chuva, armazenadas nas cisternas, 

não são discrepantes dos padrões de potabilidade 
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para consumo humano, concordando com as afir-

mações existentes na literatura.

Em relação às águas dos açudes estudados, dos 

13 parâmetros analisados e que constam na PRC 

n° 5/2017, apenas 4, amônia, nitrato, sulfato e 

E.coli, atenderam às exigências de potabilidade. 

Portanto, pode-se afirmar que as águas de chuva, 

armazenadas em cisternas, possuem melhor qua-

lidade em relação às águas de açudes, permitindo 

inferir que a origem da água armazenada nas cis-

ternas de concreto determina a sua qualidade.

As águas armazenadas em cisternas e seu uso 

para o consumo humano, independentemente 

de sua origem, são, sem dúvida, alternativas viá-

veis para  conviver no semiárido, porém é preciso 

que as águas sejam tratadas e bem manuseadas 

no intuito de proteger a saúde da população e 

não ser um veículo de transmissão de doenças.

Técnicas simples de desinfecção no domicílio po-

dem ser aplicadas, dentre elas a filtração, a clo-

ração ou até mesmo a desinfecção por luz solar. 

O tratamento da água, mesmo simplificado, de 

desinfecção antes do consumo, deve dar condi-

ções compatíveis com o que determina a Portaria 

PRC n° 5/2017 do Ministério da Saúde, em rela-

ção aos parâmetros microbiológicos. 
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Resumo
Em sistemas de abastecimento de água dotados de aparato de bombeamento, as bombas de velocidade va-

riável (BVV) têm sido comumente utilizadas como alternativa de redução dos custos energéticos. Por meio da 

variação na velocidade, uma bomba muda as suas condições de funcionamento, passando a trabalhar sob no-

vos valores de vazão, carga manométrica e rendimento. O presente trabalho objetiva realizar uma análise da 

acurácia de duas equações existentes para estimar o rendimento de uma BVV: a Equação de Sârbu e Borza e 

a Equação Comolet, propondo conseguintemente uma nova equação para o mesmo propósito, denominada 

Equação de Costa e Castro. Para avaliar a precisão das equações mencionadas, tomaram-se os catálogos de 

cinquenta bombas previamente escolhidas e, em cada uma delas, fizeram-se três testes, nos quais a velocidade 

foi reduzida a 90%, 80% e 70% da rotação nominal. Os resultados dos testes indicaram menores valores de 

erros nas estimativas de rendimento pela equação ora proposta em relação às referidas equações antecessoras.

Palavras-chave: Abastecimento de Água. Bombas Hidráulicas. Eficiência Energética.

Abstract
In water supply systems equipped with a pumping mechanism, variable speed pumps (VSP) have been commonly 

used as an alternative to reduce energy costs. Through the variation in speed, a pump changes its operating con-

ditions, starting to work under new values of flow, gauge and performance. The present work aims to perform an 

analysis of the accuracy of two existing equations to estimate the efficiency of a VSP: the Sârbu and Borza Equation 

and the Comolet Equation, thus proposing a new equation for the same purpose, called the Costa e Castro Equation. 

To evaluate the accuracy of the mentioned equations, the catalogs of fifty previously selected pumps were taken 

and in each of them three tests were performed in which the speed was reduced to 90%, 80% and 70% of the 

nominal speed. The results of the tests indicated lower values of errors in the yield estimates by the equation now 

proposed in relation to the aforementioned predecessor equations.

Keywords: Water Supply. Hydraulic Pumps. Energy Efficiency.
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1 INTRODUÇÃO
A consciência ambiental do homem sobre a limi-

tação da disponibilidade dos recursos naturais e 

o aumento da demanda pelos mesmos têm evi-

denciado a importância da utilização eficiente 

de tais recursos. Conforme Anunciação (2016), 

esse cenário se verifica nos sistemas de distri-

buição de água do Brasil e de outros países, o 

que estimula o desenvolvimento de estratégias 

de análise de desempenho por parte de muitas 

companhias, de seus serviços e produtos, do 

ponto de vista técnico e financeiro.

Um sistema de abastecimento de água, para a 

normalidade de sua execução, comumente de-

pende do funcionamento e da manutenção de 

bombas hidráulicas, que desempenham o papel 

de conduzir a água em condições específicas de 

vazão e pressão até o consumidor final. Na maio-

ria dos casos, esses sistemas poderiam ter uma 

redução no consumo energético por meio de es-

tratégias de melhor eficiência. James et al. (2002) 

estimam que um percentual que oscila entre 2% 

e 3% da energia elétrica consumida do mundo é 

gasto somente com o bombeamento e o trata-

mento de água para residências e indústrias.

Os custos relativos ao consumo energético con-

figuram valiosos recursos orçamentários para 

diversas funções importantes na gestão pública 

como educação, transporte público e assistên-

cia médica. Em regiões de alto desenvolvimento, 

as despesas com energia destinada ao abasteci-

mento de água podem facilmente representar até 

metade do orçamento dos órgãos gestores. Em 

países desenvolvidos, os sistemas de água e ener-

gia são, tradicionalmente, o segundo maior custo 

depois da folha dos servidores (SILVA et al., 2013).

Marchi et al. (2012) apontam que a tarefa de di-

minuir os custos relativos à operação das bombas 

pode ser executada pela redução do consumo de 

energia. Para que essa meta seja atingida, pode- 

se aplicar uma alternativa que consiste na uti-

lização de bombas de velocidade variável (BVV) 

no lugar de bombas de velocidade fixa (BVF). As 

BVVs são bombas com acoplamento a um motor 

que trabalha de maneira controlada por meio 

de uma unidade de frequência variável, que tem 

por função modificar a velocidade de rotação da 

bomba e, consequentemente, induzi-la a operar 

com o máximo rendimento.

Quando ocorre uma mudança na velocidade de 

rotação, promove-se imediatamente o desloca-

mento do ponto de operação da bomba, impul-

sionando variações nos valores de vazão, altura 

manométrica, potência e rendimento. Assim, 

evidencia-se a necessidade de  estimar, com 

a máxima precisão possível, o rendimento da 

bomba nas suas novas condições de funciona-

mento, uma vez que o próprio está diretamente 

relacionado com o consumo de energia do siste-

ma (COSTA et al., 2017). Para a realização de tais 

estimativas, podem-se encontrar na literatura 

duas fórmulas empíricas, cujos resultados serão 

analisados na execução desta investigação.

2 OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivos avaliar 

a acurácia de duas equações de estimativa de 

rendimento existentes na literatura e, ainda, 

propor uma equação alternativa para  calcular o 

rendimento final de uma BVV, comparando seus 

resultados com os das mencionadas fórmulas 

empíricas existentes.  

 

3 BOMBAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL
A curva de performance de uma bomba, ou sim-

plesmente curva da bomba, mostra como varia 

a carga manométrica em função da vazão. Para 

uma determinada velocidade v1, a sua lei mate-

mática é uma expressão de segundo grau repre-

sentada pela Eq. 1, em que as constantes a, b e 
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c são específicas para cada bomba em questão 

(SANTOS, 2007).

 cbQaQH ++= 2  (1)

Conforme Santos (2007), pode-se dizer que uma 

bomba que trabalha numa velocidade é seme-

lhante a si própria funcionando em outra veloci-

dade. Logo, um ponto qualquer da sua curva de 

performance a uma rotação v1 (Q1
,H

1
) está as-

sociado a outro ponto na curva de performance 

da mesma bomba a uma rotação v2 (Q
2
,H

2
). Tais 

pontos são denominados homólogos ou pontos 

de mesmo rendimento. 

Dois pontos homólogos satisfazem as Eq. 2, 3 e 

4, conhecidas como relações de semelhança ou 

leis de afinidade. Tais equações apontam que a 

vazão (Q), a altura manométrica (H) e a potência 

(P) são funções linear, quadrática e cúbica, res-

pectivamente, da velocidade rotativa da bomba 

(v) (SIMPSON, MARCHI, 2013). 
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Com auxílio das Eq. 2 e 3, pode-se deduzir que a 

expressão matemática da curva de performance 

da bomba para a velocidade v2 é dada pela Eq. 5 

(RODRIGUES, 2007).     

 
2

1

2

1

22
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
++=

v
vcQ

v
vbaQH  (5)

A curva característica da instalação (CCI), ou 

simplesmente curva do sistema, exprime a car-

ga manométrica que será demandada para a 

instalação em função da vazão a ser recalcada 

(SANTOS, 2007). Segundo Mesquita et al. (2006), 

sendo m e n constantes que dependem da geo-

metria do sistema e do material que constitui a 

tubulação, a Eq. 6 modela matematicamente a 

referida curva.

 

 2nQmH +=  (6)

De acordo com Santos (2007), enquanto a cur-

va da bomba representa uma disponibilidade de 

energia, a curva do sistema traduz uma necessi-

dade de energia. Desse modo, o ponto de inter-

secção entre as referidas curvas é o par ordena-

do (Q, H) formado pelos valores de vazão e altura 

manométrica segundo os quais a bomba traba-

lha, denominado ponto de operação. 

Por intermédio do controle da velocidade de ro-

tação do motor, o inversor de frequência provoca 

uma modificação da curva de performance da 

bomba enquanto a curva característica da insta-

lação se mantém  constante. Assim, o consumo 

energético é proporcional à velocidade do motor 

e, portanto, exatamente o necessário, sem falta 

ou excesso (RODRIGUES, 2007).          

Na Fig. 1 observam-se as curvas de performan-

ce da bomba para duas velocidades distintas v1 

e v2, e a curva da instalação intersecta-as nos 

pontos de operação inicial (Qi
,H

i
) e final (Q

f
,H

f
), 

respectivamente. A curva menos espessa, que 

passa na origem, é chamada curva de afinidade 

e intersecta as curvas de performance em dois 

pontos homólogos, significando que os pontos 

(Q
f
,H

f
) e (Q

i
’,H

i
’) possuem o mesmo valor de ren-

dimento. 
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Figura 1 – Curvas de performance, curva da instalação e pontos de operação de uma bomba.
Fonte: Adaptado de Sârbu e Borza (1998).

A curva de rendimento de uma bomba, represen-

tada na Fig. 2, mostra como varia a sua eficiência 

em função da vazão. Percebe-se que há uma va-

zão para a qual a bomba opera com rendimento 

máximo. O par ordenado (Q, H) formado por essa 

vazão e a sua respectiva altura manométrica é 

um ponto da curva de performance conhecido 

como ponto de máximo rendimento, comumente 

designado pela sigla BEP (Best Efficiency Point). 

(MARCHI; SIMPSON, 2013). 

 
Figura 2 – Curva de rendimento de uma bomba.

Fonte: Adaptado de Santos (2007)

Para a velocidade nominal de rotação, a equa-

ção da curva de rendimento é dada por uma ex-

pressão de segundo grau, conforme a Eq. 7, em 

que os coeficientes r, s e t são peculiares de cada 

bomba (SANTOS, 2007).

 tsQrQ ++= 2h  (7)

Como se pode observar, devido à variação na 

velocidade de rotação da bomba, ocorre o des-
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locamento do seu ponto de funcionamento, pro-

vocando variações nos valores de vazão, carga 

manométrica, potência e rendimento. Dessa for-

ma, torna-se evidente a importância de  calcular 

o rendimento da bomba em seu novo ponto de 

operação com a máxima precisão possível, pois 

este influencia diretamente a energia consumida 

no sistema.

Há na literatura referente ao assunto duas equa-

ções empíricas que foram propostas com o obje-

tivo de realizar uma estimativa do rendimento de 

uma BVV quando a sua velocidade é modificada. 

A primeira é a Eq. 8, sugerida por Comolet (1961).
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 (8)  

A segunda é a Eq. 9, sugerida por Sârbu e Borza 

(1998).

 ( )
1,0

2

1
12 11 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
×--=
v
v

hh  (9) 

Nas duas referidas equações, η é  o rendimento 

(ou eficiência) da bomba, v é a sua velocidade de 

rotação e os índices 1 e 2 reportam-se aos esta-

dos inicial e final de funcionamento.   

4 METODOLOGIA
Inicialmente, demonstrar-se-á uma nova proposta 

de equação para o cálculo do rendimento de uma 

BVV em seu novo ponto de operação após uma 

mudança ocorrida na sua velocidade de rotação. A 

equação demonstrada a seguir, denominada Equa-

ção de Costa e Castro, é fundamentada nas leis de 

afinidade, nas equações das curvas de performan-

ce e rendimento de uma bomba e, ainda, em hipó-

teses levantadas durante a demonstração.

De acordo com a Fig. 1, o rendimento da bomba em 

seu ponto de operação inicial é calculado substi-

tuindo a vazão inicial Qi
 na Eq. 7. Assim, obtém-se:

 tsQrQ ii ++= 2
1h  (10)

O rendimento no ponto de operação final (Q
f
,H

f
) é  

igual ao ponto rendimento no ponto (Q
i
’,H

i
’) pois 

trata-se de pontos homólogos. Tem-se, portanto:

 tsQrQ ii ++= '2'
2h  (11)

Representando simplesmente por R a razão entre 

as velocidades v
2
/v

1
, pode-se dizer com base nas 

leis de afinidade que:

 'if QRQ ×=
 (12)

Na Fig. 1, observa-se que o valor de Q
i
’ está lo-

calizado entre Q
f
 e Q

i
, o que é suficiente para  

afirmar que Q
i
’ pode ser expresso por uma média 

aritmética ponderada entre Q
f
 e Q

i
. Admitindo-

-se a hipótese de que tal média seja a aritmética 

simples, segue que:

 
2

' fi
i

QQ
Q

+
=  (13)

A partir das Eq. 12 e 13, pode-se isolar Q
i
’ no pri-

meiro membro da seguinte forma:

 
R

QQ i
i -
=
2

'
 (14)

Subtraindo-se, membro a membro, as Eq. 11 e 

10, chega-se a:
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 ( ) ( )iiii QQsQQr -+-=- '22'
12 hh  (15)

Combinando as Eq. 14 e 15, elimina-se o termo 

Q
i
’ e obtém-se a seguinte equação:

 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
++

-
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ø
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-
=- ii

i sQrQ
R

rQ
R

2
2
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2
1hh  (16)

Admita-se a aproximação a seguir, que consis-

te em afirmar que o coeficiente t na equação da 

curva de rendimento é consideravelmente próxi-

mo de zero, uma vez que quando a velocidade da 

bomba é nula o seu rendimento também o será.

 ii sQrQ +@ 2
1h  (17)

  

Assim, a Eq. 16 resume-se a:

 ÷÷
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Finalmente, considere-se a seguinte aproximação:

 21 irQ@h  (19)

O propósito da consideração desta última hipó-

tese é pôr em evidência η
1
 no segundo membro 

da Eq. 18. A imprecisão decorrente dessa apro-

ximação é avaliada em momento posterior, na 

ocasião da realização dos testes realizados na 

presente investigação. Segue, então, que:

 112 1
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2
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è
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Simplificando, vem:

 
( )2

1
2 2 R-
=

h
h  (21)

Durante a realização desta pesquisa, a Eq. 21 foi 

avaliada juntamente com as equações de Como-

let e de Sârbu e Borza. Verificou-se que os valores 

de rendimento final calculados por ela eram bem 

mais imprecisos do que os das outras duas refe-

ridas fórmulas. No entanto, objetivando tornar os 

seus resultados mais bem acurados, foram pro-

postas algumas alterações, como a inserção de 

um fator multiplicando η
1
 no segundo membro da 

equação e um expoente no denominador que, por 

hipótese, não seria constante mas uma função da 

razão R entre as velocidades final e inicial da bom-

ba. Finalmente, demonstrou-se a seguinte fórmu-

la, denominada Equação de Costa e Castro:     

 
( ) RR

1,0
1

2

2

005,1

-

×
=

h
h  (22)

Num segundo momento, foram escolhidas cinco 

marcas fabricantes de bombas hidráulicas e, em 

seguida, tomaram-se dez unidades de cada uma 

delas. Dos catálogos dessas cinquenta bombas, 

foram retiradas as suas curvas de performance 

e de rendimento relativas à velocidade nominal 

de rotação. A partir dos gráficos disponibiliza-

dos nos catálogos, foram obtidas as equações 

das curvas mencionadas e, com o auxílio da Eq. 

5, determinaram-se as equações das curvas de 

performance relativas às velocidades de 90%, 

80% e 70% do valor de rotação nominal. 

Em seguida, para cada bomba foi atribuída uma 

curva da instalação que pudesse intersectar as 

quatro curvas de performance até então conhe-

cidas e, assim, determinando quatro pontos de 

operação: PO1
, PO

2
, PO

3
 e PO

4
. Na Fig. 3, obser-

vam-se essas informações referentes a uma das 

bombas utilizadas na ocasião dos testes. 
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Figura 3 – Pontos de operação de uma bomba para as quatro velocidades consideradas.

Fonte: Autor (2018)

Desta forma, em cada uma das cinquenta bom-

bas escolhidas realizaram-se três testes de redu-

ção de velocidade: de PO
1
 a PO

2
, de PO

1
 a PO

3
 e 

de PO
1
 a PO

4
, totalizando cento e cinquenta tes-

tes. Em cada teste, os rendimentos nos pontos de 

operação PO
2
, PO

3
 e PO

4
 foram estimados pelas 

equações de Comolet, de Sârbu e Borza e de Costa 

e Castro e, ainda, calculados por intermédio das 

leis de afinidade. Enfim, verificou-se a cada teste 

realizado qual das três referidas equações forne-

ce valor de rendimento final mais próximo àquele 

calculado pelas leis de afinidade, comparando-se 

assim a precisão das mesmas.   

5 RESULTADOS
Os valores de rendimento estimados pelas equa-

ções de Comolet, de Sârbu e Borza e de Costa e 

Castro foram comparados com aqueles calcula-

dos com o auxílio das leis de afinidade. A precisão 

de cada uma das três equações de estimativa de 

rendimento foi medida pelas Eq. 23, 24 e 25, que 

definem o erro de cada uma delas em relação ao 

cálculo efetuado pelas mencionadas relações de 

semelhança. Assim, quanto menor é o módulo do 

erro do rendimento estimado por uma equação 

num determinado teste, mais precisa é considera-

da essa equação na ocasião desse teste.

 LACCE hh -=  (23)

 LASBSBE hh -=  (24)

 LACCCCE hh -=  (25)

Nas Eq. 23, 24 e 25, tem-se que η
C
, η

SB
 e η

CC 
signifi-

cam os valores de rendimento estimados, respecti-

vamente, pelas fórmulas de Comolet, Sârbu e Borza 

e Costa e Castro. Ressalta-se, ainda, que nas três 

equações supracitadas, η
LA 

simboliza o valor do ren-

dimento calculado com base nas leis de afinidade.  

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam os valores de η
C
, 

η
SB

 e η
CC 

nos pontos de operação PO
2
, PO

3
 e PO

4 
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e de η
LA 

para cada teste, bem como o módulo do 

erro referente a cada estimativa de rendimento. 

Na bomba 1, realizaram-se os testes 1, 2 e 3, na 

bomba 2 procederam-se os testes 4, 5 e 6 e assim 

por diante até a bomba 50, na qual se executaram 

os testes 148, 149 e 150. 

Tabela 1. Rendimentos e erros nos testes 1 a 50.

Teste
Rendimento (%) |Erro| (%)

ηLA ηC ηSB ηCC
EC ESB ECC

1 81.78 82.40 82.47 82.24 0.62 0.69 0.46

2 80.36 82.11 82.27 81.39 1.75 1.91 1.03

3 77.80 81.77 82.03 80.51 3.97 4.23 2.71

4 62.80 62.70 62.73 62.80 -0.10 -0.07 0.00

5 62.04 62.23 62.29 62.16 0.19 0.24 0.11

6 60.13 61.70 61.78 61.48 1.57 1.65 1.34

7 82.52 82.43 82.51 82.27 -0.09 -0.01 -0.25

8 81.91 82.14 82.30 81.43 0.23 0.39 -0.49

9 80.59 81.80 82.06 80.54 1.22 1.47 -0.05

10 84.46 84.84 84.91 84.64 0.38 0.45 0.18

11 83.40 84.58 84.73 83.77 1.18 1.33 0.37

12 81.33 84.28 84.53 82.85 2.95 3.20 1.53

13 63.34 62.78 62.81 62.88 -0.56 -0.54 -0.47

14 63.07 62.31 62.37 62.23 -0.76 -0.70 -0.84

15 61.10 61.77 61.86 61.55 0.68 0.76 0.45

16 79.40 78.93 79.00 78.83 -0.47 -0.39 -0.57

17 79.28 78.59 78.76 78.01 -0.68 -0.52 -1.26

18 78.28 78.21 78.47 77.16 -0.07 0.19 -1.12

19 84.66 84.22 84.29 84.03 -0.44 -0.37 -0.63

20 84.76 83.95 84.10 83.16 -0.81 -0.66 -1.60

21 84.46 83.64 83.89 82.25 -0.82 -0.57 -2.20

22 80.20 80.26 80.34 80.14 0.06 0.13 -0.07

23 79.60 79.94 80.10 79.31 0.34 0.50 -0.29

24 78.41 79.57 79.84 78.45 1.16 1.42 0.03

25 77.62 78.07 78.15 77.98 0.45 0.52 0.36

26 76.35 77.73 77.89 77.18 1.37 1.54 0.83

27 73.97 77.33 77.59 76.34 3.36 3.62 2.36

28 84.73 85.02 85.09 84.81 0.29 0.36 0.08

29 83.85 84.76 84.91 83.94 0.91 1.06 0.09

30 82.16 84.47 84.71 83.03 2.31 2.55 0.87

31 57.07 57.66 57.66 57.81 0.59 0.59 0.74

32 55.04 57.17 57.15 57.21 2.13 2.11 2.17

33 50.32 56.62 56.58 56.59 6.30 6.26 6.27

34 67.21 66.86 66.91 66.92 -0.35 -0.30 -0.30

35 66.73 66.42 66.52 66.23 -0.31 -0.21 -0.50

36 64.89 65.91 66.07 65.51 1.02 1.18 0.62

37 74.12 74.46 74.53 74.42 0.34 0.41 0.30

38 72.69 74.08 74.23 73.65 1.39 1.54 0.97

39 69.24 73.64 73.88 72.85 4.40 4.64 3.61

40 57.96 57.60 57.59 57.74 -0.36 -0.37 -0.22

41 57.64 57.11 57.09 57.15 -0.53 -0.55 -0.49

42 56.61 56.55 56.51 56.53 -0.05 -0.09 -0.08

43 60.97 61.41 61.43 61.53 0.45 0.47 0.56

44 59.34 60.94 60.98 60.89 1.60 1.63 1.55

45 55.86 60.40 60.45 60.23 4.54 4.59 4.37

46 73.74 74.24 74.31 74.20 0.50 0.57 0.46

47 72.32 73.85 74.01 73.44 1.53 1.69 1.12

48 69.63 73.41 73.66 72.64 3.78 4.02 3.00

49 77.87 78.06 78.14 77.97 0.19 0.27 0.10

50 76.91 77.72 77.88 77.17 0.81 0.98 0.27
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Tabela 2. Rendimentos e erros nos testes 51 a 100.

Teste
Rendimento (%) |Erro| (%)

ηLA ηC ηSB ηCC
EC ESB ECC

51 74.79 77.32 77.58 76.33 2.53 2.79 1.54

52 66.53 66.68 66.73 66.74 0.15 0.20 0.21

53 65.48 66.23 66.33 66.05 0.75 0.85 0.57

54 63.22 65.72 65.88 65.33 2.50 2.65 2.10

55 80.45 81.30 81.38 81.16 0.85 0.92 0.71

56 78.41 80.99 81.15 80.32 2.58 2.74 1.91

57 74.14 80.64 80.90 79.45 6.50 6.76 5.31

58 82.69 83.62 83.69 83.44 0.93 1.00 0.75

59 80.59 83.34 83.50 82.58 2.76 2.91 2.00

60 76.23 83.03 83.28 81.68 6.79 7.05 5.45

61 34.06 33.89 33.60 34.12 -0.17 -0.46 0.06

62 33.40 33.44 32.81 33.77 0.04 -0.59 0.37

63 31.53 32.94 31.91 33.40 1.41 0.38 1.87

64 33.73 33.36 33.06 33.59 -0.37 -0.67 -0.14

65 33.46 32.92 32.27 33.25 -0.54 -1.19 -0.22

66 32.48 32.42 31.36 32.88 -0.06 -1.12 0.40

67 62.54 62.21 62.24 62.32 -0.33 -0.31 -0.23

68 62.27 61.74 61.79 61.68 -0.53 -0.48 -0.59

69 61.50 61.20 61.28 61.00 -0.30 -0.23 -0.50

70 60.81 60.41 60.42 60.53 -0.39 -0.38 -0.27

71 60.62 59.93 59.95 59.91 -0.69 -0.66 -0.71

72 60.00 59.38 59.42 59.25 -0.62 -0.58 -0.75

73 60.26 61.24 61.26 61.36 0.99 1.01 1.10

74 57.87 60.77 60.80 60.73 2.90 2.94 2.86

75 53.25 60.23 60.28 60.06 6.98 7.03 6.81

76 56.64 57.14 57.12 57.28 0.49 0.48 0.64

77 55.13 56.64 56.62 56.69 1.52 1.49 1.56

78 52.39 56.09 56.03 56.08 3.69 3.64 3.68

79 28.24 27.95 27.55 28.17 -0.29 -0.69 -0.07

80 28.05 27.55 26.69 27.88 -0.51 -1.36 -0.17

81 27.56 27.10 25.71 27.57 -0.46 -1.85 0.01

82 32.73 32.22 31.90 32.45 -0.51 -0.83 -0.28

83 32.67 31.79 31.10 32.12 -0.89 -1.58 -0.56

84 32.00 31.30 30.17 31.77 -0.71 -1.84 -0.24

85 38.13 37.67 37.44 37.90 -0.46 -0.69 -0.23

86 38.09 37.20 36.70 37.51 -0.89 -1.39 -0.58

87 37.82 36.67 35.84 37.10 -1.15 -1.97 -0.72

88 35.50 35.50 35.24 35.73 0.01 -0.26 0.24

89 34.75 35.05 34.47 35.37 0.30 -0.28 0.62

90 33.26 34.53 33.59 34.98 1.28 0.33 1.72

91 38.69 38.33 38.11 38.56 -0.36 -0.58 -0.13

92 38.38 37.86 37.38 38.17 -0.52 -1.00 -0.21

93 37.35 37.33 36.53 37.75 -0.03 -0.82 0.39

94 40.47 39.81 39.61 40.04 -0.66 -0.86 -0.43

95 40.70 39.33 38.89 39.63 -1.37 -1.81 -1.08

96 40.85 38.79 38.07 39.19 -2.06 -2.78 -1.66

97 51.84 51.08 51.01 51.26 -0.77 -0.83 -0.58

98 52.14 50.58 50.43 50.74 -1.57 -1.71 -1.41

99 52.24 50.01 49.76 50.18 -2.23 -2.47 -2.05

100 47.61 47.17 47.06 47.38 -0.44 -0.55 -0.23
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Tabela 3. Rendimentos e erros nos testes 101 a 150.

Teste
Rendimento (%) |Erro| (%)

ηLA ηC ηSB ηCC
EC ESB ECC

101 47.33 46.67 46.44 46.89 -0.65 -0.89 -0.44

102 46.21 46.11 45.72 46.38 -0.10 -0.50 0.17

103 46.36 46.01 45.89 46.22 -0.35 -0.47 -0.14

104 45.94 45.52 45.25 45.75 -0.43 -0.69 -0.19

105 44.59 44.95 44.51 45.25 0.37 -0.07 0.66

106 64.13 63.90 63.93 63.98 -0.23 -0.19 -0.14

107 63.73 63.43 63.50 63.33 -0.29 -0.22 -0.40

108 62.80 62.91 63.01 62.64 0.10 0.21 -0.17

109 64.45 65.04 65.08 65.11 0.59 0.63 0.67

110 62.73 64.58 64.66 64.44 1.85 1.94 1.72

111 59.35 64.06 64.19 63.74 4.71 4.84 4.39

112 48.91 48.92 48.83 49.12 0.01 -0.08 0.21

113 48.05 48.42 48.23 48.62 0.37 0.18 0.56

114 46.27 47.86 47.53 48.09 1.58 1.26 1.81

115 70.88 70.95 71.01 70.95 0.06 0.13 0.07

116 69.92 70.53 70.67 70.23 0.61 0.75 0.31

117 67.59 70.06 70.27 69.46 2.47 2.69 1.87

118 51.98 51.37 51.31 51.56 -0.61 -0.68 -0.43

119 52.06 50.87 50.73 51.03 -1.19 -1.33 -1.04

120 51.80 50.30 50.07 50.47 -1.50 -1.73 -1.33

121 45.21 45.02 44.89 45.24 -0.19 -0.32 0.02

122 44.70 44.53 44.24 44.77 -0.17 -0.46 0.08

123 43.54 43.97 43.49 44.28 0.43 -0.05 0.75

124 53.23 52.44 52.39 52.62 -0.78 -0.84 -0.60

125 53.58 51.94 51.83 52.08 -1.64 -1.76 -1.50

126 53.84 51.38 51.18 51.51 -2.46 -2.66 -2.32

127 58.60 58.40 58.40 58.54 -0.20 -0.20 -0.06

128 58.06 57.91 57.90 57.93 -0.15 -0.15 -0.12

129 56.75 57.36 57.34 57.30 0.61 0.59 0.55

130 63.71 63.53 63.57 63.62 -0.18 -0.15 -0.09

131 63.25 63.07 63.13 62.97 -0.19 -0.12 -0.28

132 62.26 62.54 62.64 62.28 0.27 0.37 0.02

133 54.84 54.43 54.40 54.60 -0.41 -0.44 -0.24

134 54.54 53.93 53.85 54.03 -0.61 -0.68 -0.50

135 53.47 53.37 53.23 53.45 -0.10 -0.23 -0.02

136 54.53 54.04 54.00 54.21 -0.49 -0.53 -0.32

137 54.33 53.54 53.46 53.65 -0.79 -0.88 -0.68

138 53.35 52.98 52.83 53.07 -0.37 -0.52 -0.28

139 54.89 54.77 54.74 54.93 -0.13 -0.16 0.04

140 54.01 54.27 54.20 54.37 0.26 0.19 0.36

141 51.57 53.71 53.58 53.77 2.13 2.01 2.20

142 77.81 78.49 78.56 78.39 0.68 0.76 0.58

143 76.16 78.15 78.31 77.59 1.99 2.15 1.42

144 73.05 77.76 78.02 76.74 4.70 4.97 3.69

145 69.48 69.07 69.13 69.10 -0.41 -0.35 -0.38

146 69.18 68.64 68.76 68.39 -0.54 -0.42 -0.79

147 67.84 68.15 68.34 67.65 0.31 0.50 -0.20

148 62.80 63.28 63.31 63.37 0.48 0.51 0.57

149 61.31 62.81 62.87 62.72 1.50 1.56 1.41

150 58.52 62.28 62.37 62.03 3.76 3.85 3.51

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 124-135 | Abr a Jun,  2020

Uma equação para a estimativa da eficiência em bombas de velocidade variável



134

Ao final dos testes, observou-se que, dentre os 

150 testes feitos, em 105 deles a equação de 

Costa e Castro foi mais precisa que a equação 

de Comolet, e em 111 ocasiões mais precisa do 

que a equação de Sârbu e Borza.

Evidenciou-se, ainda, que em 102 dos testes 

feitos a fórmula proposta no presente trabalho 

fornece estimativas de rendimento mais acura-

das do que as das duas fórmulas previamente 

existentes na literatura. Salientam-se na cor 

vermelha nas Tabelas 1, 2 e 3 os rendimentos 

e erros referentes a Equação de Costa e Castro 

nos testes em que aconteceu este fato. 

Finalmente, calcularam-se e exibiram-se na Ta-

bela 4 o somatório e a média dos erros (em va-

lores absolutos) de cada uma das três equações 

testadas nesta investigação.

Tabela 4. Somatório e média dos erros absolutos das fórmulas analisadas.

|Erros| (%) Comolet Sârbu e Borza Costa e Castro

Soma 171.74 190.38 147.58

Média 1.14 1.27 0.98

Conforme os dados exibidos, a equação de Costa 

e Castro mostrou-se mais precisa do que as ou-

tras duas equações analisadas também pelo fato 

de apresentar menores valores de soma e média 

de erros absolutos.

6 CONCLUSÕES
As bombas de velocidade variável, quando utili-

zadas em sistemas de abastecimento, consistem 

numa estratégia interessante para a otimização 

do custo energético relativo ao bombeamento. 

Consequentemente, a utilização de uma BVV 

acarreta na imprescindibilidade de  fazer uma 

estimativa precisa do rendimento da bomba em 

seu novo ponto de operação. Tendo em vista que 

a energia consumida pelo sistema de bombea-

mento está diretamente vinculada ao rendimen-

to das bombas, este trabalho propôs uma alter-

nativa para  realizar tal estimativa.

Inicialmente, a realização dos testes tinha o úni-

co intuito de avaliar a acurácia dos valores de 

rendimento estimados pelas equações empíricas 

conhecidas na literatura: a equação de Comolet 

(1961) e a equação de Sârbu e Borza (1998). Con-

tudo, após a realização dos referidos testes e a 

análise dos resultados, verificou-se ser propícia a 

ideia de deduzir uma nova proposta de equação 

para a determinação do rendimento de uma BVV.

A Equação de Costa e Castro, aqui apresentada, 

foi analisada para reduções de velocidade em até 

70% da rotação nominal de cada bomba utiliza-

da. Em seus resultados, os testes evidenciaram 

uma maior acurácia da equação proposta em re-

lação às outras duas equações anteriores, tanto 

pelos seus valores menores de somatório e mé-

dia dos módulos dos erros como pelo número de 

ocasiões em que suas estimativas de rendimento 

forneceram valores mais precisos.

A utilização da Equação de Costa e Castro mos-

trou-se, portanto, vantajosa em relação às equa-

ções de Comolet e Sârbu e Borza para a deter-

minação do rendimento da bomba em seu novo 

ponto de operação. Essa vantagem se verifica 

devido ao fato de que as suas estimativas mais 

precisas proporcionam um cálculo mais acurado 

da potência e, consequentemente, do consumo 

energético no sistema de bombeamento. 

Costa JN, Castro MAH, Costa LHM, Barbosa JMC
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Resumo
As dinâmicas envolvidas no processo de biodegradação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e na formação do 

biogás incluem diversos fatores físicos, químicos e microbiológicos. O objetivo deste artigo foi analisar a bio-

degradação de RSU aterrados em uma célula experimental. Os indicadores monitorados foram temperatura, 

umidade, pH, sólidos voláteis e quantificação dos micro-organismos aeróbios totais. O biogás foi mensurado 

por meio de um detector portátil que verificou as concentrações de CH4
, CO

2
 e O

2
. Os dados foram submeti-

dos à estatística descritiva e, em seguida, foi gerada uma matriz de correlação de Pearson com as variáveis 

envolvidas no processo. O monitoramento da célula experimental verificou que os diversos indicadores ana-

lisados foram propícios à degradação da matéria orgânica, embora a produção de biogás não tenha sido 

potencializada em termos de metano. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos. Biodegradação. Célula experimental. Biogás.

Abstract
The dynamics involved in the biodegradation process of urban solid waste (USW) and in the formation of biogas 

include various physical, chemical and microbiological factors. The objective of this paper was to analyse the bio-

degradation of grounded USW in an experimental cell. The parameters monitored were temperature, moisture con-

tent, pH, volatile solids and quantification of total aerobic microorganisms. The biogas was measured by means 

of a portable detector that verified the concentrations of CH4
, CO

2
 and O

2
. The data were submitted to descriptive 

statistics and then a Pearson correlation matrix was generated with the variables involved in the process. The mon-

itoring of the experimental cell verified that the several analysed parameters were favorable to the degradation of 

the organic matter, although the biogas production was not potentiated in terms of methane.

Keywords: Urban solid waste. Biodegradation. Experimental cell. Biogas.
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1 INTRODUÇÃO
A biodegradação da matéria orgânica dos Re-

síduos Sólidos Urbanos (RSU) resulta na produ-

ção de subprodutos como lixiviado e biogás. Os 

processos de biodegradação de RSU em aterros 

sanitários se dividem em duas fases: aeróbia e 

anaeróbia. Assim que o resíduo é aterrado, um 

período de aclimatação é observado, corres-

pondendo à fase em que ocorre um acúmulo de 

umidade e oxigênio, que sustentam a atividade 

microbiana. Durante esse primeiro estágio de 

decomposição, o oxigênio presente nos espaços 

entre os resíduos recém-aterrados é rapidamen-

te consumido por micro-organismos aeróbios, 

resultando na produção de dióxido de carbono, 

água e no aumento da temperatura. Uma fase 

de transição se instala na ausência do oxigênio 

molecular. Essa fase é breve em relação à de-

composição anaeróbia, pois o oxigênio não é re-

posto, uma vez que os resíduos são cobertos por 

camadas de solo (TCHOBANOGLOUS et al., 1993; 

MCBEAN et al., 1995; KJELDSEN et al., 2002). 

Dessa forma, a biodegradação dos RSU requer 

a ação de comunidades microbianas variadas, 

consistindo de muitos grupos de estirpes facul-

tativas e anaeróbias estritas (SZYŁAK-SZYDŁO-

WSKI; KORNIŁŁOWICZ-KOWALSKA, 2012). As-

sim, ocorre uma sucessão de micro-organismos 

a depender da fase de biodegradação dos RSU. 

Embora essa divisão em fases facilite o entendi-

mento do processo biodegradativo e de seus im-

pactos sobre as emissões gasosas, na prática, em 

aterros sanitários e células experimentais, essas 

fases não estão bem definidas. Isto porque sem-

pre há o aterramento de resíduos novos, causan-

do diferença na idade do material disposto, não 

sendo difícil encontrar as várias fases ocorrendo 

simultaneamente, como é o caso desse estudo.

Desta maneira, estudos em células experimen-

tais proporcionam a compreensão do processo 

biodegradativo e possibilitam o monitoramento 

das variações de massa existente no seu interior, 

uma vez que se trata de um sistema heterogêneo 

quanto às características físicas, químicas e bio-

lógicas onde diferentes micro-organismos coe-

xistem e interagem para biodegradação da ma-

téria orgânica e produção de biogás (YOUCAI et 

al., 2002). O biogás é uma mistura gasosa com-

posta, principalmente, de metano (CH4) e dióxi-

do de carbono (CO2), bem como vapor d'água e 

diversos gases traço (PERSSON et al., 2006). 

De acordo com Ferreira et al. (2017), estudar os 

indicadores físico-químicos e microbiológicos e 

como eles interagem entre si é uma importante 

ferramenta, uma vez que estes podem aumentar 

o desempenho dos processos biodegradativos, 

elevar as concentrações de biogás e também re-

duzir a emissão de gases de efeito estufa libera-

dos ao ambiente.

Nesse sentido, este trabalho propõe analisar a 

biodegradação de resíduos sólidos urbanos ater-

rados em uma célula experimental. Tais resulta-

dos visam a contribuir com o desenvolvimento 

de alternativas tecnológicas que permitam uma 

maior eficiência nos processos biodegradativos 

relacionados à produção de biogás e avaliar o 

comportamento dos RSU quanto a aspectos fí-

sicos, químicos e microbiológicos, além de con-

tribuir para a proteção da saúde pública e para a 

redução dos impactos ambientais. 

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo e célula experimental

A pesquisa foi desenvolvida no município de 

Campina Grande, estado da Paraíba, Brasil. O 

clima da região é do tipo semiárido, com tem-

peratura média anual de 22,4 ºC e precipitação 

média de 875,4 mm (AESA, 2013). A geração per 

capita de RSU é de 0,64 kg.hab-1.dia-1, resultando 

em uma produção em torno de 261 t.dia-1 de re-

síduos (ECOSAM, 2014; ECOSOLO, 2016).

Análise do processo biodegradativo em resíduos sólidos urbanos aterrados
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A célula experimental construída na Universida-

de Federal de Campina Grande (UFCG) possui 2,0 

m de diâmetro interno, 3,5 m de altura e volume 

de 11 m3 (Fig. 1). Foi dotada de 12 pontos de co-

leta de RSU, em diferentes níveis de profundida-

de, denominados superficial, superior, interme-

diário e inferior, que são distribuídos ao longo do 

diâmetro e da altura da célula experimental. 

Essa célula foi instrumentada com sistemas de 

drenagem de líquidos e gases, medidores de ní-

vel dos líquidos, de recalque superficial e profun-

do e de temperatura ao longo da profundidade. 

Nas camadas de base e de cobertura, foi utiliza-

do um solo com características de baixa permea-

bilidade (10-7m.s-1) para evitar o fluxo excessivo 

de líquidos e gases.

Visando a obter amostras representativas dos 

RSU de Campina Grande-PB, a célula experimen-

tal foi preenchida com resíduos coletados, em 

locais selecionados a partir de um planejamen-

to estatístico, com nível de confiança de 95%. A 

rota selecionada para a pesquisa compreendeu 

doze bairros do município, totalizando aproxima-

damente 8,5 toneladas de RSU. O procedimento 

de coleta seguiu a NBR 10007 (ABNT, 2004) - 

Amostragem de Resíduos. 

A célula experimental preenchida no ano de 

2011 apresentou uma redução de 50% na massa 

de RSU aterrados, devido aos recalques acentua-

dos. Dessa forma, no ano de 2015 foi verificada 

a necessidade de manutenção da célula experi-

mental, por meio de reparos construtivos, com a 

inserção de nova instrumentação, e uma cama-

da de RSU foi reposta, sendo esse procedimento 

denominado retroalimentação. Dessa forma, a 

distribuição dos resíduos na célula experimen-

tal consiste de resíduos de 2011 e 2015. Vale 

ressaltar que os resultados contemplados para 

esta pesquisa representam o monitoramento da 

célula experimental apenas após o processo de 

retroalimentação.

 

 

             (a)                   (b)
Figura 1 - (a) Instrumentação da célula experimental; (b) Configuração após a retroalimentação com RSU.

Aires KO, Melo MC, Oliveira R, Monteiro VED
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2.2 Composição gravimétrica e volumétrica  
dos RSU

Para determinar a composição gravimétrica e 

volumétrica dos RSU, a metodologia seguiu a 

Réseau Européen de Mesures pour la Caractéri-

sation des Ordures Ménagéres (REMECOM), des-

crita no Caderno Técnico Lipor (2000) para a tria-

gem de resíduos. 

Inicialmente, os resíduos coletados foram ho-

mogeneizados e quarteados; em seguida, re-

tiraram-se 140 kg da pilha resultante do quar-

teamento dos RSU. Posteriormente, os resíduos 

foram pesados e separados em frações de plásti-

cos, metais, vidros, papel e papelão, matéria or-

gânica, compósitos (material formado a partir da 

mistura de 2 ou mais constituintes), têxteis sani-

tários (papel higiênico, fraldas descartáveis, ab-

sorventes, entre outros) e outros resíduos (ma-

deira, tecido, couro, borracha). Para determinar 

o percentual de cada componente presente nos 

resíduos sólidos urbanos foi utilizada a Eq. 1.

CG =
P%&
P'

  (1)

Onde:

CG = composição gravimétrica (%); 

Para exprimir a CG em %, a relação entre os pesos 

deve ser multiplicada por 100.

PFS = peso de cada fração segregada (kg); 

PT = peso total dos resíduos sólidos segregados (kg).

Após a composição gravimétrica, realizou-se a 

composição volumétrica com o mesmo material 

separado e classificado pela gravimetria, no qual 

foram feitas leituras de volumes dos resíduos sol-

tos, utilizando a Eq. 2. Em seguida, os resíduos 

foram compactados estaticamente, simulando 

a compactação ocorrida no interior da célula ex-

perimental, com o auxílio de um soquete de peso 

igual a 49 kg, obtendo-se a composição volumé-

trica dos resíduos compactados. 

𝑉𝑉 =
		𝜋𝜋ℎ	(𝑅𝑅(	 + 	𝑅𝑅𝑅𝑅	 +	𝑅𝑅()	

3   (2)

 

Onde: 

V = volume dos resíduos; 

h = altura encontrada; 

R = raio maior; 

r = raio menor. 

2.3 Monitoramento dos indicadores 
microbiológico e físico-químico

Os RSU foram extraídos pelos pontos laterais de 

coleta da célula experimental (Fig. 1) em dife-

rentes profundidades (2,70; 2,0; 1,35 e 0,7 m); na 

coleta mensal foi retirado 0,5 kg de RSU. A Tabe-

la 1 apresenta as metodologias utilizadas para os 

indicadores microbiológico e físico-químico. Cabe 

destacar que ensaios de quantificação de bactérias 

anaeróbias totais são importantes para a análise 

do processo biodegradativo. Entretanto, devido a 

problemas técnicos e operacionais, não foi possível 

a determinação desse grupo de micro-organismos.
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Tabela 1 - Metodologia dos indicadores microbiológico e físico-químico.

Indicador Variáveis Unidade Método Referência

Microbiológico Quantificação de 
bactérias aeróbias totais UFC/mL Spread-Plate APHA/AWWA/WEF, 2012

Físico-químico

pH - Potenciométrico APHA/AWWA/WEF, 2012; 
SILVA; OLIVEIRA, 2001

Sólidos voláteis e
Umidade (%) Gravimétrico - Ignição e 

secagem a 500 ± 50 ºC WHO (1979)

Temperatura ºC
Termopar tipo K, com leitura 
direta em termômetro digital 

portátil

Instruções do fabricante, 
modelo MT-600, faixa de 
medição -100 a 1300 ºC

2.4 Monitoramento do biogás 

O monitoramento do biogás na célula experimen-

tal foi realizado com um detector portátil e auto-

mático de gases com infravermelho, denominado 

Dräger, modelo X-am 7000. O equipamento faz a 

sucção do gás e direciona o fluxo para os sensores 

de leitura entre 180 e 300 segundos, permitindo 

medições diretas no dreno de gases, em que fo-

ram verificadas concentrações de CH4
 e CO

2
 de 

0-100% e para O
2
 de 0-25%.

2.5 Tratamento estatístico dos dados

Os indicadores microbiológico e físico-químico 

foram tabulados e submetidos à estatística des-

critiva, visando a auxiliar na análise do compor-

tamento dos dados. Os parâmetros descritivos 

avaliados foram: máximo, mínimo, média, desvio 

padrão e coeficiente de variação. Em seguida, foi 

gerada uma matriz de correlação de Pearson com 

as variáveis envolvidas no processo: temperatura 

interna e ambiente, CO2
, CH

4
, O

2
, pH, umidade, só-

lidos voláteis, tempo e quantificação de aeróbios 

totais, verificando o nível de correlação entre duas 

ou mais variáveis. Para o processamento dos da-

dos foi utilizado o Microsoft Excel 2010.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Composição gravimétrica e volumétrica  
dos RSU

A composição gravimétrica permite o conhe-

cimento dos RSU quanto à sua quantidade em 

peso, que é expressa em percentual e identifi-

ca a presença de cada componente. Já a com-

posição volumétrica representa o espaço físico 

ocupado por cada fração de resíduo no inte-

rior de uma célula após o aterramento (AIRES  

et al., 2017). 

A composição física dos resíduos depende do 

crescimento populacional, dos padrões de con-

sumo, dos hábitos alimentares, da quantidade 

de resíduos, do poder aquisitivo, da existência 

de programas de reciclagem e compostagem 

e das condições climáticas locais (OGWUE-

LEKA, 2013).

Na Fig. 2 está representada em percentuais a 

composição gravimétrica e volumétrica dos 

RSU soltos e compactados. Analisando a com-

posição dos RSU de Campina Grande-PB, po-

de-se observar que 46,5% são de matéria or-

gânica putrescível, representada por restos de 

alimentos, particularmente cascas, frutas e le-

gumes. Entre os componentes potencialmente 

recicláveis dos RSU, os plásticos apareceram 

com maior valor percentual (16,7%), seguidos 

por papel e papelão (11,1%), vidros (2,5%) e 

metais (0,6%), sendo que, quando dispostos em 

excesso nos aterros sanitários, esses materiais 

podem dificultar os processos biodegradativos. 

Foi verificado ainda 2,4% para os compósitos, 

7,8% para os têxteis sanitários e 12,4% para 

os outros resíduos, que não foram classificados 

nas categorias anteriormente citadas.

Aires KO, Melo MC, Oliveira R, Monteiro VED
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Os percentuais de matéria orgânica obtidos 

apresentaram-se abaixo da média brasileira, 

que se encontra na faixa de 50 a 55% (COLMA-

NETTI et al., 2000). Os RSU no Brasil possuem 

uma das taxas mais elevadas de detritos or-

gânicos em sua composição, abrangendo uma 

série de micro-organismos que encontram uma 

gama de substratos disponíveis para utilizar em 

seu metabolismo no processo biodegradativo 

(MARIANO; MOURA, 2009). 

Apesar de altos percentuais de matéria orgâni-

ca serem vistos como algo negativo em aterros 

sanitários, este é o principal componente res-

ponsável pela formação do biogás. Os resultados 

da composição física dos resíduos de Campina 

Grande-PB mostraram elevados percentuais de 

material putrescível, sugerindo a viabilidade, do 

ponto de vista de tratamento desse tipo de re-

síduo, por meio de tecnologias como a compos-

tagem e o aproveitamento energético do biogás 

(BASSIN; ROSADO 2012). 

Com relação aos percentuais de papel e papelão, 

foi verificado que estes estão próximos à média 

nacional, que é de 13%. Metais e vidros são ma-

teriais que apresentam elevada estabilidade quí-

mica, entretanto os resultados mostraram baixos 

percentuais desses componentes. Vale ressaltar 

que alumínio, papel, plástico e vidro são os qua-

tro materiais que apresentam os maiores índices 

de reciclagem pós-consumo no Brasil (ABRELPE, 

2016). Destaca-se que o município de Campina 

Grande-PB, atualmente, não dispõe de coleta 

seletiva, o que sugere uma maior diversidade 

de micro-organismos na massa de RSU aterrada 

para realização do processo biodegradativo.

A Fig. 2 expressa também os percentuais volu-

métricos dos RSU soltos e compactados, sendo 

observado que a quantidade de matéria orgânica 

aumentou de 14,5% para 24,4% após a compac-

tação, devido à redução de volume da maioria 

dos componentes dos RSU.

A quantidade de plásticos apresentou a maior 

variação em termos volumétricos e represen-

tou 16,7% em peso dos resíduos, que ocuparam 

53,5% do volume após a compactação. A dife-

rença desses valores mostra a ausência de pro-
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gramas de gestão integrada dos resíduos sólidos 

no município de Campina Grande-PB, uma vez 

que apresentaram índices volumétricos dos resí-

duos compactados e soltos elevados, de 39,2 e 

53,5%, respectivamente. 

Embora os plásticos sejam materiais leves, em 

grandes quantidades ocupam um volume con-

siderável, podendo interferir nos processos de 

compactação dos resíduos sólidos em aterros sa-

nitários, reduzindo a área disponível e diminuindo 

a vida útil. Ao serem dispostos no solo e aterrados, 

os plásticos também podem prejudicar a decom-

posição dos materiais putrescíveis, porque podem 

criar camadas impermeáveis que afetam as tro-

cas de líquidos e gases produzidos no processo de 

biodegradação da matéria orgânica. 

A quantidade de plásticos em termos volumé-

tricos demonstra o potencial para o processo de 

reciclagem desses materiais. Logo, a triagem dos 

plásticos é de extrema importância e deve ser va-

lorizada para que as condições do aterro sanitá-

rio sejam melhoradas. 

De acordo com Silva et al. (2011), os plásticos 

possuem um elevado poder calorífico, e por isso 

são considerados  um componente importante 

no processo biodegradativo, favorecendo a pro-

dução de biogás e seu consequente aproveita-

mento energético. Os demais componentes que 

foram caracterizados tiveram percentuais me-

nores, tanto em relação ao peso como ao volume.

3.2 Aeróbios totais e temperatura

A Fig. 3 ilustra a quantificação das bactérias ae-

róbias totais e o comportamento da temperatura 

ambiente e interna da célula experimental em 

função do tempo de aterramento dos RSU. 
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Foi observado no interior da massa de RSU que a 

temperatura oscilou de 19,5 a 33,8 ºC, com mé-

dia de 28,7 ºC, enquanto no ambiente externo as 

temperaturas variaram de 24,9 a 32,2 ºC, com 

média de 28,8 ºC. O processo de retroalimenta-

ção proporcionou uma diminuição na tempera-

tura interna na massa de resíduos (dia 0), justi-

ficada pela retirada da camada de cobertura de 

solo compactado, que refletiu em temperaturas 

distintas. Após esse período, as temperaturas 

aumentaram, indicando a ocorrência de micro- 

organismos aeróbios que, ao degradarem a ma-

téria orgânica a compostos mais simples como 

H
2
O e CO

2
, liberam calor. 

As concentrações de bactérias aeróbias totais 

ao longo de todo o período de monitoramento 

variaram de 106 a 108 Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC/mL), sendo um indicativo da pre-

sença de micro-organismos facultativos, que 

sobrevivem tanto na presença como na ausência 

do oxigênio molecular.

Diferentemente do que se esperava em um am-

biente que simula um aterro sanitário, em que a 

maior parte dos processos de degradação ocorre 

em condições anaeróbias, a célula experimental 

de RSU apresentou características diferenciadas 

com a presença de bactérias aeróbias, em todos 

os níveis (superficial, superior, intermediário e 

inferior). Esse comportamento pode estar atri-

buído à altura da massa de RSU, à entrada de ar 

pelos pontos laterais de coleta de RSU da célula 

experimental e às fissuras na camada de cober-

tura de solo compactado, que não permitem um 

ambiente com condições totalmente controla-

das de anaerobiose. 

A presença de micro-organismos aeróbios, qui-

miorganotróficos ou aeróbios facultativos é ca-

racterística das fases de hidrólise e acidogênese 

do processo biodegradativo, uma vez que estes 

apresentam necessidades nutricionais simples e 

crescem quimiorganotroficamente em pH neu-

tro e temperaturas na faixa mesofílica, o que foi 

verificado na maior parte do monitoramento do 

sistema experimental desta pesquisa, em que as 

alterações foram relativamente pequenas para 

esses indicadores. 

Resultados semelhantes aos dessa pesquisa fo-

ram obtidos por Aires (2018) e Silva et al. (2015), 

que encontraram bactérias aeróbias em todas as 

camadas da célula experimental, mesmo naque-

las mais profundas, onde teoricamente deveria 

haver menor quantidade de oxigênio. Monteiro 

et al. (2006) relataram a presença de bactérias 

aeróbias totais nos RSU de células cobertas há 5 

anos no Aterro da Muribeca, em Recife-PE, asso-

ciando este fato à entrada de oxigênio pelos sis-

temas de cobertura e drenagem de gases.

Para Aires (2018), micro-organismos aeróbios 

sofrem menor influência de fatores externos 

quando comparados aos anaeróbios, visto que 

são menos sensíveis a mudanças ambientais, 

fato que permite pequenas variações na conta-

gem de suas colônias ao longo do tempo.

Na maior parte do monitoramento, a tempera-

tura ambiente ficou abaixo da temperatura in-

terna. Entre os dias 39 e 172, foi observado um 

equilíbrio entre a temperatura média interna e a 

temperatura ambiente. A temperatura média in-

terna apresentou-se com limites aceitáveis para 

a degradação microbiana dos resíduos sólidos, 

ficando na faixa mesofílica, considerada ótima 

para produção de biogás. Segundo Tchobano-

glous et al. (1993), para uma maior eficiência 

do processo de digestão anaeróbia, os níveis de 

temperatura ótima são os mesofílicos, de 20 a 

40°C e os termofílicos de 50 a 55°C. 

Para Igoni et al. (2008), a temperatura mesofílica 

é vital, mas a estabilização ao longo do tempo é 

preponderante, uma vez que variações de tem-

peratura, abaixo ou acima da faixa considerada 

ótima, poderiam alterar de forma negativa a efi-

ciência do processo biodegradativo, sob o risco 
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de perda nas populações microbianas. Dessa for-

ma, a temperatura apresentou comportamento 

favorável ao processo biodegradativo e ao de-

senvolvimento de bactérias aeróbias totais. 

3.3 Umidade e sólidos voláteis

Para Tchobanoglous et al. (1993), a umidade 

constitui-se em um dos fatores mais importan-

tes no processo de biodegradação de RSU, pois 

disponibiliza o teor de água necessário para que 

ocorram as reações químicas e a consequente 

degradação da matéria orgânica, estando tam-

bém relacionado à composição física e ao modo 

de coleta dos RSU, bem como às condições me-

teorológicas. Os sólidos voláteis fazem alusão à 

biodegradabilidade da fração orgânica de RSU; 

assim, quanto maior o teor de sólidos voláteis, 

maior a quantidade de matéria orgânica a ser 

decomposta e, consequentemente, maior será 

o potencial de produção de biogás (GONZALEZ-

-FERNANDEZ et al., 2008). A Fig. 4 apresenta o 

comportamento da umidade e dos sólidos volá-

teis na célula experimental de RSU.
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Figura 4 – Umidade e sólidos voláteis ao longo do tempo de aterramento dos RSU.

De acordo com a Fig. 4, observa-se que à medida 

em que os sólidos voláteis aumentam, também 

se eleva a umidade. Mudanças significativas 

nesses indicadores foram observadas, com per-

centuais entre 20 e 74% ao longo do tempo de 

monitoramento.  

O percentual de sólidos voláteis e de umidade 

acima de 40%, na maior parte do monitoramen-

to, pode ser atribuído à quantidade de matéria 

orgânica, 46,5% (Fig. 2) após a retroalimenta-

ção, no interior da célula experimental de RSU. 

Além do mais, os resíduos de Campina Grande-

-PB são caracterizados na fonte geradora como 

resíduos úmidos, antes mesmo do aterramento 

(ECOSOLO, 2016). Um fato a ser considerado é 

que a umidade tanto pode estimular como inibir 

a biodegradação dos resíduos, uma vez que in-

filtrações excessivas podem diminuir a ação dos 

micro-organismos.

Aires KO, Melo MC, Oliveira R, Monteiro VED
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Os teores máximos de umidade e sólidos voláteis 

encontrados foram nos dias de monitoramento 

109, 137, 172, entre os meses de junho e agosto 

de 2015, que correspondem ao período de maior 

precipitação no município de Campina Grande-

-PB, atingindo 200 mm. Valores acima de 60% 

de umidade também foram encontrados nos dias 

382 e 424 referentes aos meses de maio e junho 

de 2016, com índices pluviométricos acima de 80 

mm. Cabe destacar que a água infiltrada através 

das camadas de RSU pode carrear nutrientes e 

compostos químicos e elevar as concentrações de 

oxigênio, influenciando a atividade microbiana e a 

velocidade da biodegradação (AIRES, 2018). 

Nos últimos meses de monitoramento, especial-

mente entre os dias 473 e 704, foi verificada uma 

redução nos teores de umidade e sólidos voláteis. 

Isso pode ter ocorrido em função dos processos 

biodegradativos avançados e da redução da ma-

téria orgânica no interior da célula experimental, 

que pode acumular materiais recalcitrantes, não 

sendo facilmente assimilados pelas comunida-

des microbianas existentes na massa de resíduos. 

Por outro lado, no monitoramento referente ao 

dia 830 esses teores aumentam, possivelmente 

devido à heterogeneidade dos RSU aterrados, ao 

índice de precipitação nesse período, que foi de 

194 mm, e ao processo de lixiviação, sendo essa 

medição referente ao mês de julho de 2017. 

Pode-se afirmar que a matéria orgânica estava 

sendo degradada ao longo do tempo de ater-

ramento, uma vez que ocorreu a diminuição no 

percentual dos sólidos voláteis de 45%. Ribeiro et 

al. (2016) obtiveram redução de sólidos voláteis 

no monitoramento de um biorreator com RSU 

de 60 a 95%. Palmisano e Barlaz (1996) repor-

taram valores de redução de sólidos voláteis na 

faixa de 35 a 60%. Kelly (2002) registrou uma re-

dução nos sólidos voláteis de 58%, para RSU de-

positados em células de aterros com 730 dias de 

monitoramento. Esse mesmo autor ainda afirma 

que amostras de resíduos com concentrações de 

sólidos voláteis menores do que 20% já podem 

ser consideradas estabilizadas, o que implica em 

baixos teores de matéria orgânica.

A redução nos sólidos voláteis indica que a de-

gradação no interior da célula experimental 

ocorreu, uma vez que a matéria orgânica estava 

sendo consumida pelas comunidades micro-

bianas. Cabe destacar que, embora os sólidos 

voláteis e a umidade tenham diminuído, eles 

apresentaram grande variabilidade ao longo 

do tempo. Esse comportamento, contudo, não 

limitou o desenvolvimento dos processos bio-

degradativos e a produção de biogás pela ativi-

dade microbiana.

3.4 Concentração de gases e pH

A variação do pH no interior da massa de resíduos 

afeta o processo de digestão anaeróbia, uma vez 

que está relacionado aos produtos formados a 

partir das fases de biodegradação dos resíduos 

sólidos, podendo as oscilações desse indicador 

acelerar ou retardar a produção de biogás. Com o 

monitoramento dos gases produzidos durante o 

processo biodegradativo pode-se verificar a es-

tabilidade dos resíduos orgânicos, analisar as fa-

ses de degradação dos resíduos sólidos e indicar 

o potencial de poluição ambiental. A Fig. 5 ilustra 

as concentrações dos gases resultantes da de-

composição da matéria orgânica, em termos dos 

gases metano (CH4
), dióxido de carbono (CO

2
) e 

oxigênio (O
2
) e o pH no interior da célula experi-

mental de RSU.
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4
, CO

2
, O

2
 e pH ao longo do tempo de aterramento dos RSU.

As concentrações dos gases monitorados na cé-

lula experimental variaram de 0 a 19,2% para 

CH
4
, com média de 8,3%; para o CO

2
 oscilaram de 

5,6 a 35,3%, com média de 24,4%, e para o oxi-

gênio, de 0 a 9,1%, com média de 1,9 %. Já o pH 

oscilou de 5,6 a 8,4, com média de 7,4. Segun-

do Chernicharo (2000), valores de pH abaixo de 

6,0 e acima de 8,3 devem ser evitados, uma vez 

que podem inibir a atividade das árqueas meta-

nogênicas. Para Kjeldsen et al. (2002), para uma 

boa biodegradabilidade dos RSU, o pH deve estar 

compreendido entre 4,5 e 9,0. 

Conforme ilustrado na Fig. 5, no início do mo-

nitoramento foi observado um percentual de 

35% de CO2
, que, devido ao processo de retroa-

limentação, favoreceu maior disponibilidade de 

nutrientes e umidade à célula experimental. As 

características iniciais ácidas do pH são um in-

dicativo da presença de bactérias fermentado-

ras, hidrolíticas e acidogênicas, que promovem 

o acúmulo de ácidos graxos voláteis e elevam as 

concentrações de CO2
. Segundo Tchobanoglous 

et al. (1993), as bactérias produtoras de ácidos 

têm um crescimento ótimo na faixa de pH entre 

5,0 e 6,5; para este estudo o pH mínimo foi de 

5,6, estando no limite considerado ideal. 

Com relação às concentrações de O
2
 na célula 

experimental, pode-se dizer que permanece-

ram, na maioria do período de monitoramento, 

em baixos percentuais (< 5%). No dia 224 veri-

ficou-se que o aumento da concentração de O
2 

correspondeu a uma redução de CH
4
, indicando 

o efeito inibitório do oxigênio na atividade meta-

nogênica. Elevados percentuais de oxigênio po-

dem ser prejudiciais ao sistema; contudo, peque-

nas concentrações podem ser benéficas, desde 

que não afetem o metabolismo dos micro-orga-

nismos anaeróbios estritos (AIRES et al., 2017).

As concentrações de CH
4
 tiveram início após 93 

dias de aterramento dos RSU, quando o pH che-

gou a 7,7. No processo de digestão anaeróbia, o 

desenvolvimento ótimo das árqueas metanogê-

nicas ocorre em uma faixa de pH relativamente 

estreita de (6,5 a 7,5), porém estes micro-orga-

nismos também conseguem estabilidade para a 

formação de biogás em um intervalo de pH en-

tre 6 e 8; quando o pH sofre variações fora deste 

intervalo, a produção de biogás, sobretudo do 
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metano, pode ser inibida (FERREIRA et al., 2017; 

ANGELIDAKI; SANDERS, 2004).  Destaca-se que 

as baixas concentrações de metano podem ain-

da estar associadas às dimensões da célula ex-

perimental, que apresenta maior área superficial 

quando comparada ao volume, o que pode facili-

tar a troca de energia e matéria com o meio am-

biente (MELO et al., 2016).

O pH pode ser um indicador para a metanogê-

nese. De acordo com a Fig. 5, após 224 dias de 

monitoramento, o pH oscilou de neutro a básico 

(7,2 a 8,3), condição indispensável para o bom 

desempenho da atividade metanogênica. Em re-

lação às fases de degradação, a elevação do pH 

indica a transição para a fase metanogênica. Tal 

fato implica na produção de bicarbonato pelas 

árqueas metanogênicas, que convertem ácidos e 

hidrogênio, presentes no meio, em metano, au-

mentando assim o pH. Para Igoni et al. (2008), o 

crescimento microbiano tem influência direta na 

concentração de biogás, uma vez que a biode-

gradação dos RSU é inibida pela acidez excessiva.

Foi verificado que as concentrações de CO2
 pre-

valeceram sobre as de CH
4
 e, embora o processo 

de retroalimentação tenha melhorado o desem-

penho da célula experimental, não houve a pre-

dominância da metanogênese. Segundo Tcho-

banoglous et al. (1993), em aterros sanitários, 

a fase metanogênica apresenta percentuais vo-

lumétricos médios de 40% para CO2
 e 55% para 

CH
4
. Essa fase é longa e pode perdurar durante 

toda a vida útil do aterro.

Mesmo sendo identificados valores de pH na 

faixa recomendada, esse fato não foi suficiente 

para contribuir com uma elevada produção de 

CH4
, o que pode estar associado também à he-

terogeneidade dos resíduos ou devido aos fato-

res ambientais que as árqueas metanogênicas 

exigem para seu desenvolvimento, uma vez que, 

esses micro-organismos são anaeróbios estritos. 

Embora a evolução do pH concorra para o es-

tabelecimento das fases de biodegradação dos 

resíduos, essas fases não puderam ser definidas 

com exatidão, visto que a célula experimental é 

composta por RSU de diferentes idades, poden-

do encontrar o estabelecimento de mais de uma 

fase ao mesmo tempo, assim como ocorre comu-

mente em aterros sanitários. Vale ressaltar que a 

partir de 570 dias as concentrações de CH
4
 e CO

2
 

se reduziram drasticamente, enquanto  as de O
2
 

aumentaram, o que pode ter ocorrido em virtude 

da estabilização dos RSU.

3.5 Análises estatísticas 

A Tabela 2 apresenta os valores máximo, mínimo, 

média, desvio padrão e coeficiente de variação 

dos indicadores monitorados na célula experi-

mental. A partir da análise de dispersão dos da-

dos, percebe-se a ocorrência de uma alta varia-

bilidade nos valores encontrados, indicada pelo 

coeficiente de variação.

Segundo Fonseca; Martins (1996), um coeficien-

te menor ou igual a 15% corresponde a uma bai-

xa dispersão. Se o coeficiente de variação estiver 

entre 15 e 30% haverá uma média dispersão, e se 

for maior do que 30%, uma alta dispersão. 

De acordo com os dados da Tabela 2, foi obser-

vado que apenas os indicadores temperatura in-

terna e externa e pH apresentaram coeficiente 

de variação inferior a 15%, que indica a alta ho-

mogeneidade dos dados. Com média dispersão 

foram identificados os indicadores umidade e só-

lidos voláteis. Todos os demais indicadores moni-

torados na célula experimental apresentaram dis-

persão alta, indicando elevada variabilidade dos 

dados. Essa discrepância pode estar associada à 

heterogeneidade dos RSU, pois sua composição 

variável não proporciona a obtenção de dados ho-

mogêneos, bem como as condições ambientais às 

quais a célula experimental está submetida.
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Tabela 2 - Máximo, mínimo, média, desvio padrão e coeficiente de variação dos indicadores  
monitorados na célula experimental.

DIAS T. ambiente T. interna Aeróbios pH Umidade Sól. Volát. CO2 CH4 O2

0 31,6 19,5 2,63E+06 5,6 45,1 45,1 5,6 0 0

39 31,1 30,8 6,29E+06 6,9 47,2 52,7 35,36 0,37 0,04

80 24,9 25 5,52E+06 6,6 53,2 48,5 25,67 0,43 3,3

109 26,7 25 4,14E+06 7,7 65,2 66,6 24,5 1,1 2,43

137 27,2 28,2 1,46E+06 7,5 74,7 63,4 27,83 9,13 0,77

172 31,4 30,5 6,11E+06 6,6 68,5 60,3 35 18,5 0,95

206 26,8 32 1,14E+07 6,6 54,9 57,7 34,25 15,18 0,85

233 31,2 33,8 7,83E+06 7,5 42,4 36,4 30 6,3 1,5

249 31,8 28 8,19E+06 7,2 47,1 48,8 32,2 10,64 0,98

298 29,6 31,9 1,51E+07 8,2 55,2 57,3 26 16 1

319 29,1 31,7 1,47E+07 7,4 55,1 54,3 23,5 11,1 1,07

340 28,5 31,2 2,04E+06 7,6 53,3 49,4 27,4 17,32 0,86

382 27 29,8 1,03E+07 8 60,7 60,1 27 19,25 0,95

424 25,8 28,7 1,60E+07 8,4 60,0 60,0 26,2 14,12 0,84

452 32,2 27,7 2,41E+07 8,3 54,5 54,4 24,13 12,7 0,7

473 26,7 28,8 1,15E+07 8,2 30,7 30,2 23,4 9,8 0,76

508 27,2 27,2 2,04E+07 7,9 29,9 32,2 21,5 4,9 1,1

599 30,5 28,4 5,68E+06 8 31,5 33,2 17,5 0,4 5

704 29,2 28,2 1,78E+07 7,5 20,0 21,4 10,83 0 7,53

830 28,5 28,2 2,13E+07 8,1 52,4 55,0 11,5 0 9,17

Máximo 32,2 33,8 2,41E+07 8,4 74,69 66,62 35,36 19,25 9,17

Mínimo 24,9 19,5 1,46E+06 5,6 20,01 21,41 5,6 0 0

Média 28,85 28,73 1,06E+07 7,49 50,08 49,35 24,47 8,362 1,99

Desvio padrão 2,19 3,06 6,62E+06 0,71 13,47 12,17 7,81 6,87 2,40

Coef. Var. (%) 7,57 10,67 6,23E+01 9,44 26,91 24,67 31,90 82,10 120,80

A baixa dispersão observada na análise dos re-

sultados de temperatura e pH demonstrou uma 

circunstância esperada, em função das pequenas 

variações constatadas durante o monitoramen-

to. A temperatura ambiente apresentou o menor 

coeficiente de variação (7,5%), mantendo-se esse 

indicador na faixa mesofílica, tanto no ambiente 

interno como no externo à célula experimental. 

No caso do pH, o baixo coeficiente de variação 

(9,44%) das medições oscilou próximo ao pH 7,0, 

o qual representa resultados positivos e signi-

ficativos para a comunidade microbiana, uma 

vez que o pH é um dos fatores mais importantes 

para o entendimento das dinâmicas e alterações 

ocorridas no interior da célula experimental. 

Os sólidos voláteis apresentaram valores dife-

renciados de amplitude e dados com média dis-

persão, com tendência à redução, visto que, à 

medida em que o tempo passa, esse indicador 

converge para percentuais menores em função 

do consumo da matéria orgânica, principalmen-

te pelas bactérias e árqueas metanogênicas. 

A umidade associada a fatores climáticos e a de-

gradação da fração orgânica dos RSU apresenta-

ram média dispersão; entretanto, os percentuais 

monitorados mostraram-se dentro da faixa ade-

quada para desenvolvimento das comunidades 

microbianas, favorecendo o processo de biode-

gradação e a produção de biogás. 

As bactérias aeróbias mostraram coeficiente de 

variação elevado, de 62%, não apresentando 

comportamento tendencial, visto que foram ob-

servadas quantificações dessas bactérias duran-

te todo o monitoramento.

De maneira geral, todos os gases monitorados 

(CH
4
, CO

2
 e O

2
) apresentaram coeficientes de va-

riação maior do que 30%. Tal fato está associado 
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às diferentes fases de biodegradação dos RSU, 

que acarretaram em concentrações diferencia-

das durante o processo; às diferentes idades de 

disposição dos RSU na célula experimental; à 

composição física dos resíduos aterrados e ao 

comportamento dos indicadores físico-químicos 

ao longo do monitoramento. 

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar 

que é possível ocorrer o estabelecimento de mais 

de uma fase biodegradativa ao mesmo tempo, 

gerando diferenças entre as concentrações má-

ximas e mínimas de cada componente do biogás. 

Assim, a célula experimental de RSU reflete o 

comportamento de um aterro sanitário em es-

cala real, em que as condições são conhecidas. 

Entretanto, não são totalmente controladas.

3.6 Matriz correlação 

A análise da correlação amostral estuda o com-

portamento conjunto de duas variáveis distin-

tas ao medir o grau de associação entre elas. 

De acordo com Hair Jr. et al. (2009), os coefi-

cientes de correlação podem variar de -1,0 a 

1,0. Na prática, quanto mais próximo de 1,0 

(independentemente do sinal), maior é o grau 

de dependência estatística entre as variáveis 

(SILVA, 2016).

De acordo com Dancey; Reidy (2006), correla-

ções entre 0,10 e 0,30 podem ser considera-

das fracas; entre 0,40 e 0,60 podem ser consi-

deradas moderadas; e valores entre 0,70 e 1,0  

podem ser interpretados como fortes. Nes-

te trabalho, foram consideradas e discutidas 

apenas correlações significativas moderadas e  

fortes, ou seja, aquelas que apresentaram valo-

res ± 0,40. 

A significância estatística do coeficiente de cor-

relação é determinada por sua comparação com 

o coeficiente crítico. Na Tabela 3 estão apresen-

tados os dados da matriz de correlação.

Tabela 3 - Matriz de correlação.

DIAS T ambiente T interna Aeróbios pH Umidade Sól. Volát. CO2 CH4 O2

DIAS 1,00

T ambiente -0,06 1,00

T interna 0,16 0,07 1,00

Aeróbios 0,69 0,00 0,16 1,00

pH 0,67 -0,22 0,36 0,54 1,00

Umidade -0,49 -0,16 0,08 -0,29 -0,09 1,00

Sól. Volát. -0,44 -0,15 0,06 -0,18 -0,05 0,96 1,00

CO2 -0,47 -0,03 0,62 -0,25 -0,01 0,46 0,44 1,00

CH4 -0,08 -0,04 0,53 0,06 0,22 0,47 0,43 0,56 1,00

O2 0,70 -0,09 -0,09 0,33 0,22 -0,35 -0,32 -0,57 -0,53 1,00

De maneira geral, a Tabela 3 apresenta diversos 

indicadores que se correlacionaram, atingindo 

correlações fortes, de 0,96. Foi observado que o 

tempo é um fator importante, que se relacionou 

forte e moderadamente com a maioria dos indi-

cadores. Com o passar dos dias de monitoramento 

da célula experimental, ocorreu o aumento do pH, 

dos aeróbios totais e das concentrações de O
2
.

Entretanto, correlações negativas também fo-

ram observadas entre o tempo e os indicadores 

umidade, sólidos voláteis e CO
2
, visto que, com 

o passar dos dias, a matéria orgânica vai sendo 

degradada e, consequentemente, esses indica-

dores tendem a ser reduzidos.  

Analisando a Tabela 3, pode-se inferir que as pe-

quenas variações de temperatura no interior da 
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célula experimental favoreceram as concentra-

ções de CH
4
 e CO

2
. Foi verificada uma correlação 

moderada entre esses fatores, o que pode ser 

justificado pelo fato de as árqueas metanogêni-

cas exigirem, para seu desenvolvimento na pro-

dução de biogás, condições de temperatura me-

sofílica, o que foi observado no monitoramento 

da célula experimental. 

O pH também apresentou correlação moderada 

positiva com os aeróbios totais, indicando que 

um consórcio sintrófico de micro-organismos 

está presente na massa de RSU e, dependendo 

da comunidade microbiana e da composição 

dos resíduos, o processo biodegradativo pode 

ser realizado em faixas ácidas, neutras e básicas 

por bactérias e árqueas metanogênicas (SOLLI 

et al., 2014 ).

O teor de sólidos voláteis e a umidade se relacio-

naram fortemente e também apresentaram cor-

relações moderadas e positivas com as concen-

trações de CO2
 e CH

4
. Para Schirmer et al. (2015), 

resíduos com alto conteúdo de matéria orgânica 

possuem maior potencial de produção de gases. 

À medida em que as populações microbianas 

realizam a biodegradação dos RSU, intensifica-

-se a liberação de água e, dessa forma, maiores 

proporções de umidade são correlacionadas às 

taxas de biodegradação dos resíduos. 

A fase metanogênica é caracterizada como a eta-

pa final do processo de biodegradação dos RSU, 

em que os principais produtos são CO2
 e CH

4
. 

Nesse contexto, uma correlação moderada posi-

tiva foi obtida entre esses gases, que compõem a 

maior parcela do biogás. Entretanto, correlações 

moderadas negativas foram observadas entre es-

ses gases e o O
2
, o que já era esperado, uma vez 

que, os micro-organismos envolvidos degrada-

ção da matéria orgânica são, preferencialmente, 

anaeróbios estritos ou facultativos e necessitam 

de condições ótimas para seu metabolismo. 

4 CONCLUSÃO
Os indicadores microbiológico e físico-químico 

monitorados na célula experimental foram pro-

pícios à biodegradação dos RSU e à produção de 

biogás, tendo sido constatadas temperaturas 

mesofílicas, pH neutro, sólidos voláteis e umi-

dade elevadas, que são condições importantes 

para o desenvolvimento do metabolismo das 

comunidades microbianas responsáveis pelo 

processo de biodegradação de RSU. Entretanto, 

quantificações de bactérias aeróbias totais fo-

ram observadas ao longo de todo o monitora-

mento, sendo associadas, principalmente, a fa-

tores externos que contribuíram para entrada de 

O
2
 na célula experimental, como aberturas para 

coleta das amostras de RSU, fissuras na camada 

de cobertura de solo compactado e percolação 

de águas pluviais. 

A produção de biogás foi estimulada com a re-

troalimentação da célula experimental, que após 

o preenchimento com novos resíduos obteve um 

percentual de 46,5% de material putrescível, que 

é considerado elevado. Contudo, as concentra-

ções de CO
2
 prevaleceram sobre as de CH

4
, o que 

pode ser um indicativo do efeito inibitório que o 

oxigênio é capaz de ocasionar na atividade das 

árqueas metanogênicas. 

As análises estatísticas realizadas serviram de 

subsídio para comprovar a correlação e o com-

portamento multivariado entre os indicadores 

microbiológico e físico-químicos envolvidos no 

processo de biodegradação dos RSU na célula 

experimental, demonstrando que os indicadores 

monitorados são importantes para a produção 

de biogás, apesar de o metano ter atingido con-

centração máxima de 19,8% ao longo do tempo 

de aterramento.
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Resumo
Para a concessão de outorga em Minas Gerais, o IGAM adota como vazão de referência a Q

7,10
 em base anual, 

aplicando-se o percentual outorgável máximo de 50%. Com foco na otimização hídrica, o artigo teve como ob-

jetivo avaliar o impacto no potencial de usos da água ao se considerar novos critérios na estimativa da vazão de 

referência: a sazonalidade do regime de ocorrência de vazão e percentuais máximos outorgáveis acima de 50% 

da Q7,10
. O potencial desses novos critérios foi avaliado, tendo como prioridade garantir a vazão mínima residual 

(50% da Q
7,10

) nos cursos de água. A área de estudo foi a bacia do rio Araguari, Minas Gerais. A substituição do 

critério anual pelo sazonal mostrou um aumento na vazão disponível para captação, principalmente no período 

chuvoso, sendo em média 47% superiores. A utilização de percentuais mais permissivos da Q
7,10

 como critério 

de outorga frente ao atual teve, como principal resultado, a identificação de regiões onde, mesmo adotando 

100% da Q
7,10

 como vazão máxima outorgável, os volumes captados ultrapassam o máximo permitido. No que 

se refere às áreas críticas com conflitos entre demandas, foram estimados racionamentos significativos em pe-

ríodos de estiagem, com um valor médio máximo mensal de 84,7%. Nos reservatórios de Nova Ponte, Miranda, 

Capim Branco 1 e 2 do rio Araguari, o potencial ainda existente para captação se mostra favorável, com capaci-

dade para abastecer cidades do porte de Uberlândia.

Palavras-chave: Otimização. OPTIGES. Vazão de referência.

Abstract
For the granting of a concession in Minas Gerais, the IGAM adopts a reference flow of Q7,10

 on an annual basis, ap-

plying the maximum grantable percentage of 50%. The objective of this paper was to evaluate the impact on the 

potential of water uses when considering new criteria in the estimation of reference flow: the seasonality of the flow 

rate regime and maximum percentages that can be granted over 50% of Q7,10
. The potential of these new criteria 

was evaluated with priority being given to guaranteeing the minimum residual flow (50% of Q7,10
) in water courses. 

The study area was the Araguari river basin, Minas Gerais. The replacement of the annual criterion by the seasonal 

one showed an increase in the flow available for catchment, mainly in the rainy season, being on average 47% high-

ARTIGO ORIGINAL
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1 INTRODUÇÃO
As crises hídricas que afetam o Brasil nos últimos 

anos têm por origem a falta de um gerencia-

mento adequado, que conciliada a uma má dis-

tribuição espacial e temporal das precipitações, 

geram os problemas de disponibilidade de água. 

A recente crise hídrica no Brasil foi extrema, e a 

redução nos índices pluviométricos afetou dire-

tamente a vazão dos rios, principalmente em re-

giões mais populosas (JARDIM, 2015). Segundo a 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), a região 

Sudeste teve seu período crítico no ano de 2014, 

quando ocorreu uma seca com probabilidades de 

ocorrência inferiores a 1% (tempo de retorno su-

perior a 100 anos). 

A Lei Federal nº 9.433, de janeiro de 1997, prediz 

que a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas. No Bra-

sil, os principais usos consuntivos da água são 

divididos em irrigação, abastecimento humano, 

setor industrial e uso animal (SO-SINSKI, 2010). 

A irrigação é a maior parcela consumidora dos 

recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio 

Araguari, com 55,48% (CBH-ARAGUARI, 2016). 

O crescimento significativo nas demandas de 

água para múltiplos usos resulta em impactos 

ambientais (quantitativos e qualitativos) e em 

conflitos pelo uso da água, afetando especial-

mente a manutenção de ecossistemas aquáticos 

naturais. Assim, a estimativa de uma vazão de 

referência adequada para os processos de outor-

ga é indispensável. 

As metodologias atuais utilizadas na estima-

tiva de vazões de referência não foram desen-

volvidas considerando aspectos principais de 

proteção ambiental, ficando em função de va-

zões baseadas em análises estatísticas (PIN-

TO, RIBEIRO E SILVA, 2016; MEDEIROS, SOUZA 

E RIBEIRO, 2011; PRUSKI et al. 2014; VESTENA 

et al. 2012; TOMAZ, 2012). Segundo Longhi & 

Formiga (2011), as metodologias usuais para 

estimativa dessas vazões de referência são ba-

seadas em modelos estatísticos de distribuição 

probabilística, dentre eles: Gumbel, log-normal 

Pearson III, LogPearson III e Weibull. 

Para a concessão de outorga no Estado de Minas 

Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM) adota como vazão de referência a fio de 

água a vazão mínima com 7 dias de duração e 10 

anos de recorrência (Q7,10
) em base anual, apli-

cando-se o percentual outorgável máximo de 

50% dessa vazão para a maior parte do estado. 

Para sua estimativa, o IGAM segue a metodolo-

gia descrita no trabalho Deflúvios Superficiais 

no Estado de Minas Gerais, elaborado por Sou-

za (1998). Esse critério de outorga está entre os 

mais rígidos do Brasil, podendo impedir a outor-

ga de processos em situações onde há disponibi-

lidade hídrica. 

A aplicação de vazões de referência anuais limi-

ta o uso da água a um valor não correspondente 

na maior parte do ano. A sazonalidade do regime 

fluviométrico, se considerada na estimativa das 

vazões de referência, pode apresentar um au-

mento no volume outorgável, principalmente no 

Jhunior HCS, Salla MR, Pereira CE, Nogueira AS

er. The use of more permissive percentages of Q
7,10

 as a concession criterion compared to the current one, had, as 

main result, the identification of regions where, even adopting 100% of Q7,10
 as the maximum allowable flow, the 

volumes cap-tured exceed the maximum allowed. Concerning the critical areas with conflicts between demands, 

significant rationing was estimated in periods of drought, with a monthly maximum average value of 84.7%. In the 

reservoirs of Nova Ponte, Miranda, Capim Branco 1 and 2 of the river Araguari, the potential existing for captation 

is favorable, with capacity to supply cities of the size of Uberlandia.

Keywords: Optimization. OPTIGES. Reference flow.
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período chuvoso (BOF, 2010; CORDEIRO & MAR-

QUES, 2012; COSTA, 2015; EUCLYDES, FERREIRA 

e FARIA FILHO, 2006; FLUMIGNAN et al. 2016; 

SILVA, MARQUES e LEMOS, 2011; OLIVEIRA, PRU-

SKI e NUNES, 2013; PRUSKI et al. 2014). 

Para Andreu, Capilla e Sanchis (1996), a procu-

ra por soluções para os complexos problemas 

de planejamento e gerenciamento dos recursos 

hídricos se torna mais eficiente com a utiliza-

ção de técnicas de otimização equacionadas por 

meio de algoritmos computacionais, em que se 

destaca o programa AQUATOOL (ÁLVAREZ, HER-

NÁNDEZ e SEGURA, 1986; ANDREU, CAPILLA e 

SANCHIS, 1996; COSTA, 2015; FERREIRA, 2014; 

PAREDES-ARQUIOLA, ÁLVAREZ e SOLERA, 2015; 

SALLA et al. 2013; SALLA et al. 2014a e 2014b), 

mais especificamente o módulo OPTIGES (CHÁ-

VEZ-JIMÉNEZA & GONZÁLEZ-ZEAS, 2015; HEINZ 

et. al. 2007; PELLICER-MARTÍNEZ & MARTÍNEZ-

-PAZ, 2016; PA-REDES-ARQUIOLA et al. 2014a; 

SIMÕES & OLIVEIRA, 2014). 

Neste contexto, por meio do uso da ferramen-

ta AQUATOOL, o presente artigo trabalha com 

a otimização do aproveitamento hídrico, fun-

damentado na hipótese de que a sazonalidade 

da disponibilidade e o uso de critérios menos 

restritivos constituem alternativas que podem 

pro-porcionar melhor uso da água na bacia do 

rio Araguari e, consequentemente, a redução de 

con-flitos atuais e potenciais nesta bacia. Foram 

avaliados o impacto na disponibilidade hídrica 

frente ao uso de vazões de referência baseadas 

em períodos sazonais (seco e chuvoso) e de per-

centuais acima de 50% da Q7,10
. Nas regiões críti-

cas, onde os volumes demandados não permitem 

garantir a vazão mínima residual (50% da Q
7,10

) 

em seus cursos de água, foram avaliadas pos-

síveis soluções aos conflitos, com ponderação 

de níveis de prioridade e racionamentos no uso 

múltiplo da água. Além disso, buscou-se quan-

tificar o potencial a ser outorgado nos principais 

reservatórios em cascata na bacia.

2  METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

A bacia do rio Araguari está localizada na me-

sorregião do Triângulo Mineiro, situada a oeste 

do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 

18°20’ e 20°10’ de latitude Sul e 46°00’ e 48°50’ 

de longitude Oeste. Sua nascente encontra-se no 

Parque Nacional da Serra da Canastra, no muni-

cípio de São Roque de Minas e percorre 475 km 

até a sua foz no Rio Paranaíba, sendo um dos 

tributários do Rio Grande, que integra a Bacia 

Transnacional do Rio Paraná. Possui uma área de 

22.091 km², com população residente de aproxi-

madamente 1,2 milhão de habitantes distribuída 

em 18 municípios. A bacia do rio Araguari foi di-

vidida em dezoito sub-bacias, conforme ilustra 

a Fig. 1. O clima da região, segundo o CBH-Ara-

guari (2016), é marcado por duas estações: uma 

seca, abrangendo os meses de maio a setembro, 

e outra úmida, com duração de outubro a abril. 

As precipitações mais elevadas ocorrem próximo 

aos municípios de Patrocínio e Tapira, chegando a 

valores anuais superiores a 1.600 mm.

Otimização do aproveitamento hídrico superficial na bacia hidrográfica do rio Araguari, Triângulo Mineiro
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Figura 1 – Sub-bacias que integram a bacia do rio Araguari 

 

2.2 Topologia - AQUATOOL

A topologia construída na ferramenta AQUATOOL 

buscou representar toda a bacia do rio Araguari, 

considerando as 18 sub-bacias usuais e subdivi-

sões destas, a fim de um maior detalhamento do 

comportamento hidráulico da bacia (vazões de 

entrada e saídas para demandas). Assim, a ba-

cia do rio Araguari foi dividida em 183 trechos. A 

subdivisão em trechos foi realizada considerando 

os seguintes fatores: 

- Número de outorgas no curso de água, ou seja, 

em uma região onde foi levantado um núme-

ro significativo (acima de 1 com vazão total ou-

torgada maior que 5 L/s) de outorgas houve um 

detalhamento maior, dividindo essas demandas 

para cada um dos tributários dos quais captam 

água. Regiões onde não houve outorgas levanta-

das ou com quantidade insignificante (outorgas 

pontuais com volume captado menor que 5 L/s) 

foram “simplificadas” em apenas um trecho; 

- Os demais fatores foram aqueles usualmente em-

pregados no processo de delimitação de uma bacia 

hidrográfica, como as curvas de nível do terreno e a 

hidrografia da região (VON SPERLING, 2007). 

A estrutura da topologia é caracterizada por uma 

rede de fluxo fundamentada em elementos sin-

gulares e com funções distintas, sendo os prin-

cipais aqueles referentes às entradas de água, às 

demandas e aos reservatórios. No que se refere às 

funções desses elementos que são necessárias às 

análises de otimização, vale ressaltar:

- Elementos do tipo aportação: correspondem 

às afluências de água para o sistema a partir da 

drenagem em uma área de contribuição (seja 

afluente de sub-bacia ou a própria sub-bacia). 

São definidas apenas por uma entrada pontual, 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 153-175 | Abr a Jun,  2020
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representado séries mensais de vazões em hec-

tômetros cúbicos.

- Elementos do tipo demanda: são definidos os 

valores mensais captados, além da possibilidade 

de fracionamento destes em porcentagens divi-

didas em quatro níveis. Essa última opção foi uti-

lizada em áreas onde a disponibilidade hídrica é 

insuficiente para atender a 100% das demandas. 

Por meio dessa função, denominada níveis de exi-

gência, o modelo busca satisfazer primeiramente 

o primeiro nível de todas as demandas prioritá-

rias, e em seguida, o primeiro nível das deman-

das com a prioridade seguinte, e assim por diante 

(AQUATOOL, 2016). Nesse elemento também são 

disponibilizados medidores de eficiência do pro-

cesso de otimização, sendo utilizada neste estu-

do a garantia mensal. Seu objetivo é identificar 

falhas no fornecimento mensal de água para as 

demandas. Uma falha é contabilizada quando um 

determinado mês apresenta um déficit frente a 

uma porcentagem aceitável da demanda mensal 

estipulada pelo usuário. Assim, a garantia de efi-

ciência da otimização pode ser medida pela Eq. 1.

 
 (1)

 

- Elementos do tipo reservatórios: são definidas 

as características físicas dos reservatórios, den-

tre elas os volumes operacionais e a prioridade de 

reservação de cada reservatório, dado um siste-

ma em cascata.

Os elementos secundários, tais como conduções, 

captações, nós ou conexões e retornos exercem 

funções de conectores da topologia e limitantes 

dos fluxos de entrada e saída de água ao longo da 

hidrografia estudada. Dentre eles, vale detalhar:

- Elemento do tipo captação: é o elemento que 

transfere água para uma determinada demanda 

e integra esta à rede de fluxo. Nestes são defi-

nidas as prioridades que cada uma das deman-

das tem sobre a outra, com valor mínimo igual 

a 1. Quanto menor a numeração recebida por 

determinada demanda, maior será sua priorida-

de no processo de otimização. Além disso, são 

especificados os coeficientes de retorno α e de 

consumo β, utilizados no cálculo da água que re-

torna para o sistema, definida pela Eq.2, e aquela 

consumida, conforme Eq.3). Para essa análise de 

otimização, a soma dos coeficientes α e β foi de-

finida como igual a 1, excluindo a possibilidade 

de infiltrações.

R = α.S
sup

 (2)

R = β.S
sup

 (3)

Nas quais: S
sup

 é o volume mensal captado pela 

demanda, em hm³.

Os valores de coeficientes de retorno foram ado-

tados conforme ANA (2015), sendo, em média, 

0,8 para abastecimento urbano, 0,8 para abaste-

cimento rural, 0,8 para abastecimento industrial, 

0,2 para irrigação e 0,2 para criação de animais. 

O ponto de retorno da água especificada na Eq. 2 

é definido pela posição do elemento de retorno a 

ela relacionada. 

- Elementos do tipo conduções: são definidas a 

capacidade máxima e a vazão mínima permitida 

nos cursos de água. Esse valor mínimo de escoa-

mento é fundamental nas análises, pois é nesse 

item que é estabelecida a vazão mínima residual 

a ser respeitada, e também sua prioridade em 

relação aos demais objetivos no processo de oti-

mização. Neste estudo, garantir a vazão mínima 

residual foi definida como a maior prioridade (nú-

mero de prioridade 1).

A Fig. 2 traz apenas uma região de toda a topolo-

gia construída da bacia do rio Araguari, especifi-

camente o alto curso do rio Quebra-Anzol.

Otimização do aproveitamento hídrico superficial na bacia hidrográfica do rio Araguari, Triângulo Mineiro
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Figura 2 – Topologia da bacia do rio Araguari (alto curso do rio Quebra-Anzol)

 

2.3 Dados fluviométricos, pluviométricos e 
climatológicos

Os dados hidrológicos de entrada requeridos 

pela topologia se limitam às séries históricas de 

vazões e aos valores mensais das demandas. O 

número de estações fluviométricas levantadas 

na bacia do rio Araguari é insuficiente, dado o 

tamanho da área de estudo. Logo, foi necessária 

a criação de séries sintéticas. Para essa estima-

tiva foram organizados os dados fluviométricos 

e pluviométricos, obtidos junto ao Sistema de 

Informações Hidrológicas (HIDROWEB) da ANA, 

além de séries climatológicas referentes à eva-

potranspiração potencial, disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O 

período levantado foi aquele comum à maioria 

das séries de dados, sendo de 1975 a 2016.

A existência de lacunas temporais e espaciais 

nos dados coletados induziu à aplicação de me-

todologias para seu preenchimento. Dentre elas, 

regressões não lineares potenciais (aplicadas às 

séries evaporimétricas), além do método do inver-

so ponderado das distâncias (aplicado às séries 

pluviométricas). Essas metodologias são usuais 

e consagradas para esse tipo de estimativa (EU-

CLYDES, SOUZA e FERREIRA, 1999; GIRARDI et al. 

2013; LADIM, 2000; SILVA, 2011; SOARES, 2000). 

O método de inverso ponderado das distâncias 

também foi utilizado na estimativa de séries plu-

viométricas e de evapotranspiração em regiões 

totalmente carentes de estações de monitora-

mento, sendo os pontos de interesse os centroi-

des das sub-bacias e subdivisões consideradas.

 

2.4 Modelo chuva-vazão HBV

Por meio do modelo hidrológico chuva-vazão 

HBV, disponível na ferramenta Evaluación de los 

recursos Hidricos - EvalHID, foi possível a cons-

trução de séries sintéticas ao longo dos pon-

tos de interesse da bacia, sendo esse programa 

consagrado nesse tipo de estimativa (COS-TA, 

2015; MAS, 2013; PAREDES-ARQUIOLA et al. 

2014b; SALLA et al. 2015). A calibra-ção de seus 

parâmetros (k
0
, k

1
, k

2
, k

perc
, L

máx
, PWP, FC e β), ne-

cessária para adequar as simula-ções às carac-

terísticas de cada sub-bacia, foi realizada via 

algoritmo evolutivo SCE-UA (Shuffled Complex 

Evolution method, University of Arizona), desen-
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volvido por Duan et al. (1992) apud Paredes-Ar-

quiola et al. (2014b).

Os parâmetros calibrados também foram utili-

zados para as sub-bacias sem monitoramento 

hidrológico. Para isso foi utilizado o conceito de 

regiões hidrologicamente homogêneas (BARBO-

SA et al. 2005; EUCLYDES et al. 1999; HIDROTEC, 

2016; TUCCI, 2005), onde o processo consistiu 

na repetição desses parâmetros ajustados para 

sub-bacias com distribuições percentuais de uso 

e ocupação do solo similares e contínuas entre 

elas (Fig. 3a). A Fig. 3b traz as estações fluviomé-

tricas utilizadas nas calibrações dos parâmetros 

do modelo HBV, além das sub-bacias nas quais 

foram aplicados os parâmetros calibrados. Nessa 

figura, o mapa foi construído considerando que 

as áreas delimitadas com a mesma cor possuem 

os mesmos parâmetros do modelo HBV, sendo 

aquelas com tonalidades claras aquelas em que 

foram adotados os parâmetros e aquelas com 

tonalidade escura aquelas em que foi possível 

realizar a calibração dos parâmetros e fornecê-

-los às demais.

Figura 3 – Bacia do rio Araguari: (a) Classificação do uso e ocupação do solo; (b) Estações fluviométricas utilizadas na 
calibração dos parâmetros do modelo HBV, com as respectivas sub-bacias onde estes foram aplicados

 
(a)
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(b)

O processo de simulação, por meio da ferramenta 

EvalHid, foi realizado seguindo os seguintes pro-

cedimentos: primeiramente, para cada um dos 

183 trechos considerados, foi delimitada a área de 

contribuição correspondente; em seguida foram 

localizados os centroides dessas áreas para cada 

um dos trechos; por meio do Método do Inverso 

Ponderado das Distâncias foram obtidas as séries 

de dados fluviométricos e de evapotranspiração 

nesses centroides; tendo,  como dados de entra-

da, os valores de precipitação e evapotranspira-

ção médios mensais e os parâmetros calibrados 

(na própria sub-bacia ou adotados), foram si-

muladas as séries sintéticas de vazões para cada 

um dos trechos. O número de anos simulado, em 

função do período dos dados de entrada, foi de 40 

anos (1975 até 2015).

2.5 Demandas

Para quantificar as demandas na bacia do rio Ara-

guari foram consideradas as outorgas superficiais, 

a fio de água e em barramentos, obtidas junto ao 

IGAM e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Foram 

consultados os processos relativos às outorgas 

válidas e concedidas até junho de 2016. As análi-

ses das demandas foram feitas em base mensal e 

foi considerado o valor total de demanda, em cada 

trecho da hidrografia, obtido a partir do somatório 

dos valores outorgados nas seções a montante da 

confluência do trecho considerado com o trecho 

subsequente em cada mês. Estas foram divididas 

em quatro grupos: consumo humano, irrigação, 

indústria e dessedentação de animais, além das 

demandas não consuntivas para geração de ener-

gia elétrica. Apenas demandas superficiais foram 

consideradas, dada a dificuldade para quantificar a 

interdependência de rios e lagos com a água sub-

terrânea (SILVA, 2007; SOPHOCLEOUS, 2002).

2.6 Estimativa da Q7,10

A definição da Q
7,10

, aplicada como vazão míni-

ma residual na topologia e como parte do cri-

tério máximo outorgável, sendo diferente para 
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cada curso de água da hidrografia em estudo, foi 

realizada via equações fornecidas pelo Atlas Di-

gital das Águas de Minas (2016). Suas equações 

são baseadas em distribuições de probabilidades 

(Weibull, log-normal III, log-Gumbel, Pearson tipo 

III e log- Pearson tipo III) e no conceito de regiões 

hidrologicamente homogêneas, onde por meio 

de modelos de regressão múltipla são determi-

nadas as expressões matemáticas que relacio-

nam as vazões mínimas na seção fluvial desejada 

com as variáveis área de drenagem, comprimento 

total dos cursos de água, densidade de drena-

gem, densidade hidrográfica e precipitação mé-

dia. Estudos mais aprofundados e conhecimento 

das características da região em análise permiti-

ram um equacionamento simplificado em função 

apenas da área de drenagem da bacia em questão 

(HIDROTEC, 2016). Com isso, a Eq. 4 foi utilizada 

na estimativa das vazões Q
7,10

.

Q = a.Ab (4)

Na qual: a e b são parâmetros de ajuste, diferen-

tes para cada curso de água e para os perí-odos 

considerados (sazonais e anual); A é a área da ba-

cia hidrográfica de interesse, em km²; Q é a vazão 

mínima com 7 dias de duração e 10 anos de re-

corrência (Q
7,10

), em m³/s.

2.7 Função objetivo

A otimização da gestão de um sistema hídrico 

pelo módulo OPTIGES da ferramenta AQUATOOL, 

por um período de N anos, é realizada pela mini-

mização da função objetivo descrita pela Eq. 5. 

Esse equacionamento e os demais descritos nes-

te item estão embutidos na programação da fer-

ramenta utilizada. Termos referentes aos fluxos 

subterrâneos de água foram simplificados, uma 

vez que não fizeram parte deste estudo.

 

 (5)

 

Na qual: n
c
 é o número de conduções do esque-

ma; n
d
 é o número de demandas; n

e
 é o número de 

reservatórios; T
C
 é a contribuição de cada condu-

ção, considerando vazões mínimas para a função 

objetivo; T
D
 é a retirada de cada demanda para a 

função objetivo e T
E
 é a contribuição de cada re-

servatório para a função objetivo.

O termo da função objetivo T
E
 refere-se aos re-

servatórios, sendo calculado pelas Eq. 6 e 7.

 
 (6)

 

  (7)

Nas quais: N é o horizonte de estudo, em anos; K
E 

é um valor adotado (padrão K
E
 = 0); v

i
, t é o volu-

me armazenado no reservatório i no mês t; δ
i
 é o 

fator de ponderação atribuída ao volume arma-

zenado no reservatório i no final do período de 

otimização N·12; n
e
 é o número de reservatórios 

existentes no regime; p
i
e é a prioridade atribuída 

ao reservatório i. 

O termo da função objetivo T
C
 se refere às condu-

ções, calculado pelas Eq. 8 e 9. 

 
 (8)

 

  (9)

Nas quais: n
i
 é o número de níveis no qual o fluxo 

mínimo da condução está dividido; α
i
, j é o fator 

de ponderação atribuído ao déficit d
i
, 

j
, 

t 
no mês 

t e nível de fluxo mínimo j da condução i; Kα é um 
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valor adotado, sendo recomendado igual a 20000 

(caracteriza situações onde as vazões mínimas 

nas conduções possuem prioridade absoluta so-

bre as demandas); pi
c é a prioridade atribuída a 

vazão mínima de uma condução i em relação as 

demais; j é o nível de fluxo mínimo para o qual 

se calcula αi
, 

j
; K1 e K2 são dois valores internos 

do modelo, sendo atribuídos a eles os valores 5 e 

200, respectivamente.

O termo da função objetivo T
D
 se refere às de-

mandas, calculado pelas Eq. 10 a 12.

 
 (10)

 

  (11)

  (12)

Nas quais: n
i'
 é o número de níveis em que a de-

manda está dividida; nt 
é o número de captações 

que suprem a demanda i; βi
, 

j 
é o fator de ponde-

ração atribuído ao déficit d’i
, 

j
, 

t
 da demanda i no 

mês t para o nível de demanda j; γi
, 

k
 é o fator de 

ponderação atribuído ao déficit d” i, k, 
t
 da deman-

da i no mês t por meio da captação k; Kβ é um va-

lor adotado, sendo recomendado que seja igual a 

10000; pt
i
,

k
 é a prioridade dada à captação k da 

demanda i no mês t; K3 e K4 são valores internos 

do modelo e iguais a 5 e 200, respectivamente.

2.8 Análises para otimização do 
aproveitamento hídrico

2.8.1 Primeira análise 

A primeira etapa avaliou as variações na quanti-

dade de água disponível para outorga ao  alterar 

o período base para o cálculo da Q
7,10

 de anual 

para sazonal, sendo consideradas duas estações 

(chuvosa e seca). Foi avaliado também o impacto 

na disponibilidade ao se aumentar o percentual 

máximo outorgável, sendo analisados 60%, 70%, 

80%, 90% e 100% da Q7,10
, mantendo a base 

anual. Ambas as avaliações tiveram como priori-

dade a garantia da vazão mínima residual. A esti-

mativa da disponibilidade hídrica foi feita consi-

derando a quantidade de água retirada frente ao 

máximo permitido, conforme Eq.13.

  (13)

Na qual: %
retirada

 é a porcentagem captada frente 

ao máximo outorgável; Qm
 é a vazão a montante 

do trecho, em hm³/mês; Qj
 é a vazão a jusante do 

trecho, em hm³/mês; %Q7,10
 é a vazão máxima ou-

torgável do trecho para um determinado critério 

analisado, em hm³/mês. 

Os resultados foram avaliados em toda a hidro-

grafia da bacia do rio Araguari, sendo classifica-

dos em trechos sem outorgas e onde a vazão ou-

torgada frente ao máximo permitido da Q7,10 
varia 

de: 0 a 1%; 1 a 30%; 30 a 50%; 50 a 70%; 70 a 

100%; 100 a 200%; e acima de 200%. O impacto 

da substituição dos critérios propostos também 

foi quantificado pelo método das diferenças rela-

tivas (DR%), representado pela Eq.14.

  (14)

Na qual: DR% é a diferença relativa entre a situa-

ção atual e a situação em análise, em %; Q1
 repre-

senta a situação atual (Q7,10
 anual), em hm³/mês; 

Q2
 a situação em comparação, ou com potencial 

de otimização, em hm³/mês.
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2.8.2 Segunda análise 

Foram avaliadas as áreas críticas na bacia, focan-

do-se nas regiões com maior número de outor-

gas, onde a soma dos volumes captados ultrapas-

sa o valor máximo permitido, e nos reservatórios 

de acumulação. No que se refere às áreas críticas, 

a primeira análise forneceu as regiões da bacia 

com outorgas acima de 50% da Q7,10 
anual. As-

sim, foi feita uma avaliação dos cortes necessá-

rios nessas demandas para que a vazão mínima 

residual (50% da Q7,10 
) fosse garantida a jusante 

do ponto de outorga. Para a estimativa desses 

cortes, foram considerados diferentes níveis de 

prioridade entre as várias demandas na bacia. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, na Lei 

9.433/97, institui que, em situações de escassez, 

o uso prioritário dos recursos hídricos é o con-

sumo humano e a dessedentação de animais. A 

Política Estadual de Recursos Hídricos de Minas 

Gerais (PERH – MG), conforme Lei nº 13.199/99, 

estabelece a prioridade para o abastecimen-

to público e a manutenção dos ecossistemas. 

Já o Comitê da bacia do rio Araguari se limita a 

priorizar o consumo humano acima dos demais 

usos. A partir da falta de um consenso entre as 

legislações, foi adotada uma escala de priorida-

des entre as diferentes demandas da bacia do rio 

Araguari, sendo feitas algumas considerações. 

Primeiramente, o fato de o critério de outorga ser 

baseado na vazão ecológica define sua priorida-

de acima de qualquer demanda. No que se refere 

especificamente às vazões captadas para des-

sedentação animal, as outorgas levantadas (em 

média igual a 0,001 hm³/mês – 100 vezes menor 

que as demais atividades) e a forma de captação 

(indiretamente por barramentos) resultaram na 

opção por agrupá-las junto às outras demandas 

“secundárias”. Assim, os níveis de prioridade se-

guiram a seguinte ordem: 1º - vazão ecológica 

ou de referência, 2º - abastecimento público, 3º 

- geração de energia, 4º - irrigação, 5º - consumo 

industrial, e 6º - outros (dessedentação animal, 

lazer, lavagem e paisagismo). Além disso, foram 

atribuídas para cada demanda porcentagens mí-

nimas a serem atendidas, divididas em 4 níveis de 

exigência, para cada um dos 5 tipos de demandas 

consideradas (AQUATOOL, 2016). Os resultados 

apresentados pela ferramenta indicam a partir de 

qual nível não foi mais possível atender à exigên-

cia determinada e, com isso, o percentual máxi-

mo possível de ser atendido para aquela deman-

da. Esse percentual foi o critério para a estimativa 

dos cortes necessários.

No que se refere aos reservatórios (CH Nova pon-

te, CH Miranda, CHs Capim branco 1 e 2, em cas-

cata), a primeira análise forneceu, para o crité-

rio atual (50% da Q7,10 
 anual), a situação destes 

quanto às demandas atendidas (junto à barra-

gem e trechos a montante), a limitação da vazão 

mínima a jusante, e as cotas mínimas e volumes 

mínimos turbinados para a operação das respec-

tivas hidroelétricas. Para os reservatórios onde as 

exigências citadas anteriormente foram respei-

tadas, realizou-se a estimativa de vazões mensais 

máximas que ainda poderiam ser captadas, res-

peitando-se, obviamente, as mesmas exigências.

2.8.3 Períodos críticos 

Os resultados das análises foram apresentados 

apenas nos períodos críticos. Para isso, foi con-

siderada a variação do regime pluviométrico ao 

longo do ano, sendo adotados dois períodos ca-

racterísticos, o chuvoso e o de estiagem. Em cada 

um deles foi estimado o mês mais crítico, tendo 

como critério o volume outorgado em determina-

do mês. Assim, o mês com o maior volume outor-

gado no período de estiagem foi Agosto, e para o 

período chuvoso, Outubro.
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3 RESULTADOS
3.1 Análises para otimização do 
aproveitamento hídrico – Primeira análise

3.1.1 Impacto da substituição da Q7,10 anual 
pelas Q7,10 sazonais 

O impacto da substituição do período anual pelos 

sazonais, considerados os meses de Agosto (seco) 

e Outubro (chuvoso), é evidenciado na Fig. 4, onde 

são apresentadas as curvas que relacionam as di-

ferenças relativas (DR%) entre as Q
7,10

 sazonais e 

a Q
7,10

 anual com a frequência que ocorrem na hi-

drografia analisada. A série “Q
7,10

cheia” refere-se 

à DR% entre as vazões mínimas calculadas para 

períodos anuais frente aquelas, considerando o 

período sazonal de cheias, e a série “Q7,10
 seca” a 

DR% entre as Q
7,10 

anuais e aquelas referentes aos 

meses mais secos.

Figura 4 – Diferenças relativas (DR%) entre os valores de Q
7,10 

baseados no período anual e sazonais (estações chuvosa 
e seca), com a frequência de ocorrência nos trechos da hidrografia na bacia do rio Araguari
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Para a série “Q
7,10

 cheia” observa-se uma ten-

dência progressiva de queda das diferenças en-

tre os métodos comparados conforme o número 

de trechos analisados aumenta, com uma am-

plitude próxima a 15%. Além disso, seus valores 

são mantidos positivos em 100% da hidrografia, 

sendo sempre superiores a 40% e chegando a um 

máximo em torno de 55%, com uma média de 

47%. Assim, a utilização da base de cálculo sa-

zonal neste período revela um grande potencial 

de aumento no aproveitamento hídrico, visando 

atender e até mesmo ampliar o número de outor-

gas atuais. Entretanto, cerca de 50% do volume 

captado anualmente é destinado à irrigação, que 

apresenta, nesse período, uma diminuição sig-

nificativa (14% aproximadamente). Assim, uma 

opção para o aumento nos volumes outorgados 

seria reservar para uma posterior utilização du-

rante a estação seca.

A situação varia para os demais meses do ano. A 

série “Q7,10
 seca” também apresenta uma queda 

progressiva das DR%, sendo aproximadamente 

70% dos trechos compostos por valores posi-

tivos, chegando a 20% e não apresenta que-

da acentuada. Isso demonstra o potencial a ser 

explorado nas regiões correspondentes a essa 

parcela, que representa uma garantia do aten-

dimento e possível ampliação do volume atual-

mente outorgado. 

Acima desse valor na escala de frequência há 

um ponto de inversão, mostrando que em qua-

se 30% dos trechos a substituição da Q
7,10

 anual 

pela Q
7,10

 seca não seria justificável, no que se re-

fere ao aumento da disponibilidade de volume a 
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ser outorgado. Além disso, essa parcela aponta 

para possíveis valores de Q
7,10

 superestimados 

pelo critério atual (50% da Q
7,10

 anual), colocan-

do em risco os ecossistemas da região. Esse fato, 

porém, justificaria a aplicação do critério sazonal 

(meses de abril a setembro) visando garantir e 

prevenir qualquer violação à vazão mínima eco-

lógica, o que levaria, consequentemente, à re-

duções nos volumes atualmente outorgados nas 

regiões correspondentes a essa parcela. O con-

trabalanceamento com o aumento dos volumes 

outorgáveis nos meses de outubro a abril pode-

ria ser uma alternativa para essa redução hídrica 

disponível à captação.

Os mapas de disponibilidade, apresentados na 

Fig. 5 para as situações comparadas, tiveram 

como objetivo propiciar uma visão geral de suas 

condições e a identificação das regiões críticas 

e promissoras da bacia antes e após a aplicação 

do critério sazonal. Considerando o critério de 

outorga atual (50% da Q
7,10

 anual), a situação na 

bacia é, em grande parte, confortável. As Fig. 5a 

e 5b mostram, respectivamente, a disponibilida-

de hídrica para os meses críticos das estações 

chuvosa e seca. As áreas com outorgas que cap-

tam até 50% do permitido ocupam grande par-

te da área da bacia, cerca de aproximadamente 

60% para ambos os períodos do ano. Essas re-

giões são aquelas próximas aos rios principais, 

rio Araguari e Quebra-Anzol, já que estes dre-

nam o maior volume da bacia. Em torno de 10% 

da hidrografia permanece com captações entre 

50% e o máximo outorgável. Essas regiões (70% 

da área da bacia) são as mais promissoras para a 

aplicação do critério sazonal, visando ampliar o 

potencial outorgável sem ameaçar a vazão míni-

ma residual.

Nas regiões de cabeceiras ocorrem as situações 

mais críticas, onde chegam a mais de 200% do 

permitido. Cerca de 14% da área da bacia apre-

senta cursos de água com captações acima de 

50% da Q
7,10

 nos meses chuvosos. Essa porcen-

tagem sobe para 16% no período de estiagem. 

As sub-bacias mais afetadas são: Ribeirão Santo 

Antônio, Ribeirão Santa Juliana e Ribeirão Furnas 

onde, respectivamente, 50%, 60% e 84% das 

suas áreas captam volumes acima do determina-

do pelo IGAM. Nessas regiões, uma revisão dos 

volumes atualmente outorgados é necessária e 

fundamental para a adequação ambiental.

As Fig. 5c e 5d se referem à disponibilidade hídri-

ca para os meses críticos das estações chuvosa e 

seca, considerando a Q
7,10

 baseada nos seus res-

pectivos períodos sazonais para os meses com 

maior retirada. Há um aumento nas regiões em 

acordo com a legislação, onde pelo menos 73% 

da bacia apresenta outorgas que somam volu-

mes menores do que 50% da Q
7,10

 nos meses de 

outubro a março. Para os demais meses do ano, 

essa parcela diminui, mas permanece sendo a 

maioria, chegando a 68%. No que diz respeito à 

disponibilidade e ao potencial de aproveitamen-

to hídrico dos trechos considerados, os resulta-

dos mostram que cerca de 90% deles não che-

gam a captar metade do máximo permitido, um 

aumento de aproximadamente 20% em relação 

ao critério atual (50% da Q7,10 anual). 

Nos meses de outubro a março, a transição mais 

significativa foi referente à situação em que o 

volume retirado está entre 30 e 50%, sendo um 

crescimento de 58% nos cursos nela inseridos. 

Também vale citar que aproximadamente 15% 

da hidrografia da bacia apresentava um grande 

potencial de exploração do uso da água, ficando 

abaixo de 1% do permitido. Com a mudança de 

critério, essa porcentagem passou a ser de 19%, 

representando um aumento de 21%. Para as si-

tuações onde as demandas superam o dobro do 

permitido, a substituição da Q
7,10

 anual pela Q
7,10

 

cheia gerou resultados significativos. O número 

de trechos nessa situação apresentou uma dimi-

nuição de 42%. Os trechos com outorgas entre 

100% e 200% apresentaram uma diminuição 

de aproximadamente 36%. Esses percentuais 
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identificam  quão promissora é a consideração 

da sazonalidade visando a ampliar o número e o 

volume das outorgas, excluindo apenas aquelas 

regiões onde, mesmo aumentando a vazão de 

referência, os pontos de captação atuais ultra-

passam o valor máximo. Nestas, novamente, uma 

revisão das demandas deferidas é fundamental 

para a manutenção dos volumes mínimos.

Figura 5 – Porcentagem de volume captado frente ao máximo permitido em cada trecho da hidrografia na bacia do rio 
Araguari, para cada um dos seguintes critérios: (a) 50% da Q

7,10
 anual período chuvoso; (b) 50% da Q

7,10
 anual período 

seco; (c) 50% da Q
7,10

 sazonal período chuvoso; (d) 50% da Q
7,10

 sazonal período seco;

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 
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A situação não é tão promissora para a estação de 

estiagem. Não houve impacto significativo na dis-

ponibilidade hídrica após a mudança de critério de 

anual para sazonal, conforme se observa pelas se-

melhanças entre a escala de cores da hidrografia 

nas Fig. 5b e 5d, segundo a classificação proposta 

(legenda - Fig. 5). Essa inalterabilidade pode estar 

relacionada a dois fatos. Primeiramente, conforme 

a série “Q7,10
 seca” da Fig. 4, nem todos os trechos 

apresentam um aumento no potencial do volume 

outorgável, sugerindo que 30% dos cursos (repre-

sentados pelo intervalo de 70% a 100% na abscis-

sa – Fig. 4) podem estar com a vazão de referência 

subestimada. Em segundo lugar, esses trechos com 

vazões subestimadas apresentam uma amplitude 

baixa (em torno de 10%), o que caracteriza valores 

de vazões próximas obtidas pelos critérios anual e 

sazonal seco. Da mesma forma, parte dos 70% dos 

trechos onde a vazão sazonal seca é maior que a 

anual (representados pelo intervalo de 20% a 70% 

na abscissa – Fig. 4) também apresenta uma am-

plitude baixa (igual a 10%). 

Ainda assim, conforme citado anteriormente na 

descrição da Fig. 5b, a identificação das regiões 

mais promissoras à ampliação do volume outor-

gado (70% da área da bacia) e daquelas críticas 

à manutenção da vazão residual (16%) possibi-

litam, conforme cada situação, a aplicação do 

critério sazonal. 

3.1.2 Impacto da mudança do percentual 
máximo outorgável da Q7,10 anual na 
disponibilidade 

O impacto das alterações na disponibilidade hí-

drica ao longo da bacia em função dos per-cen-

tuais de 60%, 70%, 80%, 90% e 100% da Q
7,10

 

com base anual são apresentados de forma re-

sumida na Tabela 1, onde são mostradas as por-

centagens da área da bacia do rio Araguari, onde 

o volume captado é menor do que o limite permi-

tido, e aquelas onde esse limite é ultrapassado, 

considerando cada um dos critérios analisados. 

O fato de aumentar a porcentagem outorgável 

da Q
7,10

 leva à previsão de certa diminuição dos 

pontos críticos e ao aumento da disponibilidade 

hídrica de uma forma geral na bacia.

Tabela 1– Porcentagens da área na bacia do rio Araguari com volumes captados abaixo e acima do valor máximo 
permitido, segundo cada um dos critérios analisados, para a divisão sazonal em cheia e seca

Máx. 
permitido 50% da Q7,10 60% da Q7,10 70% da Q7,10 80% da Q7,10 90% da Q7,10 10% da Q7,10

Estações Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva

De 0 a 100% 85,3% 83,4% 86,8% 85,6% 88,5% 87,5% 88,7% 88,0% 89,6% 88,8% 90,6% 89,5%

> 100% 14,6% 16,5% 13,2% 14,4% 11,5% 12,6% 11,3% 12,0% 10,4% 11,2% 9,4% 10,5%

As Fig. 6a e 6b demonstram as porcentagens da 

área da bacia referentes a cada um dos intervalos 

da classificação de cores proposta, respectivamen-

te, para o período chuvoso e o seco. As distribui-

ções para ambos os períodos apresentam com-

portamento similar, com 40% em média da área 

hidrográfica da bacia com volumes outorgados en-

tre 1% e 30%, conforme os mapas apresentados, 

evidenciando a situação da disponibilidade hídrica 

como satisfatória em grande parte da hidrografia.
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Figura 6 – Porcentagem da área da bacia referente a cada intervalo da classificação nos períodos: (a) chuvoso; (b) seco
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Ainda na Fig. 6, como previsto, os 3 primeiros in-

tervalos de classificação (0% a 1%, 1% a 30% e 

30% a 50%) incorporam uma quantidade maior 

de área ao se alterar o critério vigente, caracte-

rizado pelo crescimento no tamanho das respec-

tivas colunas nos gráficos. A adoção das porcen-

tagens de Q
7,10

 leva a um aumento de 4,5% em 

média na área da bacia para os três primeiros 

intervalos de classificação. Os demais intervalos 

de classificação apresentam comportamentos 

irregulares por conta da transição no enquadra-

mento dos trechos que fariam parte do intervalo 

do “nível” acima. Entretanto, a tendência geral 

é de diminuição das áreas compreendidas entre 

as parcelas de 50% a 70% e entre 70% e 100%, 

justificando o aumento nos intervalos inferiores 

O resultado mais expressivo dessa análise se re-

fere às áreas onde o volume outorgado ultrapas-

sa o máximo permitido. Na Fig. 7 são apresenta-

dos os percentuais dos trechos acima do volume 

máximo permitido de captação (100% - 200% 

e > 200%), para cada um dos cenários nos dois 

períodos sazonais. Para a situação atual, nos me-

ses críticos de cheia, 22% dos trechos analisados 

apresentam essa inadequação, reduzindo para 

12% para outorgas máximas iguais a Q7,10
.

Figura 7 – Porcentagem dos trechos da topologia da bacia acima da volume máximo permitido de captação  
para cada cenário
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Em média, há uma redução de aproximadamente 

9,5% na mudança de uma porcentagem da Q
7,10

 

para outra. As regiões acima do valor máximo 

outorgável continuam sendo aquelas localizadas 

nas cabeceiras, onde vale destacar as sub-bacias 

do Ribeirão Santo Antônio, Ribeirão Santa Julia-

na e Ribeirão Furnas.

Assim, a relevância da série de resultados apre-

sentados está no fato de que, mesmo após au-

mentar a máxima porcentagem da Q
7,10

 outorgá-

vel, são encontradas regiões (aproximadamente 

12% da área da bacia) onde as demandas per-

manecem acima do valor máximo permitido. Isso 

indica, novamente, a necessidade de análises 

aprofundadas acerca do deferimento de outor-

gas nesses trechos e o real risco à manutenção 

das vazões mínimas residuais. 

3.2 Análises para otimização do 
aproveitamento hídrico – Segunda análise

3.2.1 Áreas críticas 

Os resultados referentes às áreas críticas (re-

giões que demandam volumes que não garan-

tem a vazão mínima residual nos rios de 50% da 

Q
7,10

) são apresentados na Tabela 2 e na Fig. 8. 

Essas regiões críticas estão inseridas nas sub-

bacias dos rios Uberabinha (regiões 1 e 2), São 

João (região 3), Capivara (regiões 4, 5 e 6), Santo 

Antônio (regiões 7 e 8), Furnas (região 9), Médio 

Araguari (região 10) e Alto Quebra Anzol (regiões 

11, 12 e 13). 

De uma forma geral, os resultados mostraram 

eventos máximos alarmantes, mas pontuais, jus-

tificados por probabilidades extremas de ocor-

rência. Quando considerada sua ocorrência mé-

dia ao longo dos 40 anos simulados, os déficits 

encontrados são significativamente menores 

(82%, em média). Entretanto, ambas as situações 

apontam que, para outorgas excessivas sem os 

racionamentos estimados, a garantia da vazão 

mínima seria comprometida, como apresentado 

a seguir. Essa análise aponta, novamente, para a 

necessidade de revisão dos valores atualmente 

outorgados nestas regiões.

A sub-bacia do Uberabinha foi aquela que apre-

sentou os maiores déficits e afetou demandas 

com maior importância, o abastecimento públi-

co da cidade de Uberlândia. No reservatório de 

Sucupira (região 2 – Fig. 8), foi estimado que pe-

ríodos de estiagem afetariam 2,7% dos meses, 

quando não seria possível atender totalmente à 

demanda de abastecimento sem comprometer a 

vazão mínima residual (50% da Q7,10
). Essa par-

cela está relacionada à garantia mensal (Eq. 1) 

encontrada de 97,3%. Assim, neste período seria 

necessário um corte de até 50% na vazão cap-

tada, cerca de 4,8 hm³ mensais. Essa foi a por-

centagem máxima encontrada nos níveis de exi-

gência para que não ocorresse nenhum mês com 

déficit frente ao exigido. O valor médio mensal 

de déficit de 0,12 hm³ aponta que a porcenta-

gem de corte de 50% seria para um mês extremo, 

sendo o corte médio na vazão outorgada para os 

períodos críticos bem abaixo desse valor, em tor-

no de 1,3% (porcentagem da demanda). Apesar 

da estimativa de cortes máximos significati-vos 

(50%), a quantidade de meses em déficit foi pe-

quena frente ao período analisado (2,7% dos 

meses, em um período de 40 anos), o que mostra 

a necessidade de eventos raros de estiagem para 

que possíveis ações como essas fossem tomadas. 

Esses eventos seriam caracterizados por vazões 

médias mensais próximas a Q7,10
, sendo em torno 

de 5,70 hm³/mês no rio Uberabinha a jusante do 

reservatório de Sucupira. 

A interpretação dos demais resultados apresen-

tados na Tabela 2 segue o mesmo processo cita-

do anteriormente. Naquelas em que o número de 

meses afetados se julgou significativo (próximos 

a 5%), foi apresentada a correlação entre o défi-

cit atingido e os meses de ocorrência (Fig. 9).
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Tabela 2 – Regiões com áreas críticas

Região 
afetada

% 
meses em 

déficit1

Atividade em 
conflito

Volume 
outorgado 
(hm³/mês)

50% Q7,10 
(hm³/mês)

Máx. déficit 
(hm³)1

Máx. corte 
(%)1

Déficit 
médio 
(hm³)1

Corte médio 
(%)1

Região 1 2,5% Abast. público 5,18 1,40 3,90 48% 0,06 1,2%

Região 2 2,7% Abast. público 9,59 2,85 7,50 50% 0,12 1,3%

Região 3 2,7% Irrigação 0,97 0,56 1,00 62% 0,11 1,2%

Região 4 7,9% Cons. industrial 4,75 0,86 2,60 55% 0,12 2,6%

Região 5 10,0% Cons. industrial 4,98 0,65 2,60 55% 0,12 2,6%

Região 6 53,0% Cons. industrial 1,70 0,16 1,70 99% 0,785 46,8%

Região 7 4,2% Irrigação 0,67 0,26 0,60 83% 0,02 2,4%

Região 8 2,1% Irrigação 0,42 0,26 0,40 83% 0,01 2,0%

Região 9 7,1% Irrigação 3,26 0,41 2,10 71% 0,06 2,0%

Região 9 7,3% Outros2 0,60 0,41 0,03 99% 0,01 1,6%

Região 10 5,0% Irrigação 0,97 0,14 0,60 65% 0,02 2,0%

Região 11 37,3% Irrigação 0,50 0,29 0,50 99% 0,33 70,0%

Região 12 4,4% Irrigação 0,21 0,86 0,10 35% 0,10 4,8%

Região 13 85,4% Irrigação 0,06 0,10 0,06 88% 0,05 84,7%
1 período analisado de 40 anos
2 dessedentação animal, lazer, lavagem e paisagismo

Figura 8 – Regiões críticas na bacia do rio Araguari, com a localização e o tipo das outorgas
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Figura 9 – Déficit para as demandas com períodos superiores a 5% dos meses (ordenadas, em hm³)

   

(a) Região 3 – cons. industrial (b) Região 4 – cons. industrial (c) Região 5 – cons. industrial 

   

(d) Região 9 – irrigação (e) Região 9 – outros1 (f) Região 10 – irrigação 

   

(g) Região 11 – irrigação (h) Região 12 – irrigação (i) Região 13 – irrigação 
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3.2.2 Reservatórios 

Foram estimados os volumes máximos mensais 

demandados nos 4 grandes reservatórios em cas-

cata no rio Araguari (CH Nova Ponte, CH Miranda, 

CHs Capim Branco 1 e 2), sem que se comprome-

tam as exigências mínimas para sua operação. 

Tais exigências mínimas consideradas foram: res-

peitar a vazão mínima residual nos cursos a jusan-

te do reservatório (50% da Q7,10
); atender às de-

mandas atualmente existentes a montante e nos 

próprios reservatórios, respeitar a cota mínima 

operacional da hidroelétrica em cada barragem, 

assim como os volumes mínimos turbinados para 

geração de energia. A Fig. 10 mostra os volumes 

acumulados em cada reservatório ao longo do pe-

ríodo analisado, para a situação atual (Fig. 10a) e 

após inseridos os volumes máximos que ainda po-

dem ser demandados (Fig. 10b).

Figura 10 – Distribuição dos volumes armazenados nos 4 grandes reservatórios do rio Araguari: (a) situação atual;  
(b) após otimização 
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A estimativa do potencial de aproveitamento hí-

drico ainda existente nesses reservatórios foi rea-

lizada inserindo uma nova demanda junto a cada 

reservatório. Foi estipulado, como parâmetro para 

os resultados obtidos, que a garantia mensal (Eq. 

1) nessas demandas fictícias fosse de pelo me-

nos 99%. Assim, a Tabela 3 apresenta os volumes 

máximos mensais, em hm³, que ainda podem ser 

demandados nas barragens dos reservatórios de 

Nova Ponte, Miranda, Capim Branco I e II, sem que 

se comprometam as exigências mínimas para sua 

operação (citadas anteriormente). 

Tabela 3– Volumes máximos mensais, em hm³, que ainda podem ser outorgados nas barragens dos reservatórios de 
Nova Ponte, Miranda, Capim Branco I e II

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Nova Ponte 90 100 100 100 100 100 100 100 85 90 90 85

Miranda 4 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3

CB I 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

CB II 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Os volumes apresentados na Tabela 3 mostram 

um grande potencial a ser explorado nesses re-

servatórios. O maior potencial mostrado refere- 

se ao reservatório de Nova Ponte, devido à sua 

capacidade de armazenamento ser pelo menos 

10 vezes maior do que a dos demais reservató-

rios. Nele, os volumes máximos que ainda podem 

ser captados são de 100 hm³/mês (fevereiro a 

agosto), caindo para 90 hm³/mês (janeiro, ou-

tubro e novembro), e atingindo um mínimo de 

85 hm³/mês (setembro e dezembro). A Tabela 3 

também mostra que, para o reservatório de Mi-

randa, a variação dos volumes estimados segue 

a mesma distribuição, com os maiores valores 

nos meses de fevereiro a agosto, iguais a 6 hm³/

mês, e valores menores para o restante dos me-

ses, sendo de setembro a dezembro iguais a 3 

hm³/mês, e em janeiro igual a 4 hm³/mês. Essa 

semelhança na distribuição de valores pode estar 

relacionada ao fato de a CH de Miranda estar a 

jusante do reservatório de Nova Ponte e, assim, 

sofrer os maiores efeitos das variações de seus 

volumes. Os demais reservatórios (Capim Branco 

I e II) não apresentam essa variação nos volumes 

máximos que ainda podem ser captados, pro-

vavelmente pelo fato de estarem mais a jusante 

na sequência em cascata dos reservatórios. Ne-

les, os valores encontrados foram constantes ao 

longo do ano, sendo iguais a 7,8 hm³/mês para o 

reservatório de Capim Branco I e iguais a 10 hm³/

mês para o reservatório de Capim Branco II.

4 CONCLUSÕES
De uma forma geral, os resultados referentes às 

análises de critérios sazonais visando à otimiza-

ção do aproveitamento hídrico mostraram que 

a mudança é viável no período chuvoso; essa 

substituição representaria um aumento no po-

tencial dos volumes outorgáveis em grande par-

te da bacia. Para os demais meses, sua aplicação 

teria como principal resultado a real garantia da 

vazão residual. Nos trechos onde a vazão atual-

mente captada ultrapassa o máximo permitido, 

tanto nos meses secos como nos chuvosos, uma 

revisão das demandas deferidas deve ser feita, 

além de uma identificação mais detalhada des-

ses trechos.

A utilização de percentuais mais permissivos da 

Q7,10
 como critério de outorga, frente ao atual, 

50% da Q
7,10

, teve impactos no aumento do volu-

me outorgável e na solução de conflitos pelo uso 

da água, como esperado. Entretanto, o principal 

resultado refere-se à quantificação das regiões 

da bacia do rio Araguari com demandas outor-

gadas acima do máximo permitido (geralmente 

regiões de cabeceira), onde, mesmo após consi-

derar 100% da Q7,10, tais situações persistem.

No que se refere à segunda análise, apenas em 

6% da área superficial da bacia do rio Araguari a 

vazão mínima residual de 50% da Q7,10
 não pode 

ser garantida durante todo o período simulado. 

Contudo, atenção especial quanto à limitação de 

outorga deve ser dada nessas áreas. A análise de 

disponibilidade hídrica nos quatro reservatórios 

em cascata no rio Araguari mostrou uma situa-

ção confortável, com disponibilidade suficiente 

para outorgas com vazões suficientes para abas-

tecer cidades do porte de Uberlândia (aproxima-

damente 590.000 habitantes). 

De uma forma geral, a situação atual na bacia 

do rio Araguari é confortável no que diz respei-

to aos volumes captados, com grande potencial 

para aumentar seu aproveitamento hídrico. En-

tretanto, em regiões de cabeceira, estudos mais 

aprofundados são necessários quanto ao cri-

tério de outorga atual e aos volumes captados 

nessas regiões.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Mês Dias Evento Local

M
ar

ço

29 a 01 de abril Sustainable Water Management 
Conference

Local: Minneapolis, Estados Unidos
Mais informações: https://www.awwa.org/Events-Education/
Events-Calendar/ctl/ViewEvent/mid/6794/OccuranceId/264

30 a 02 de abril
EcoSTP2020 – Impacting the 
environment with innovation in 
wastewater treatment (Supported)

Local: Milão,  Itália
Mais informações: https://iwa-network.org/events/ecostp2020-
impacting-the-environment-with-innovation-in-wastewater-
treatment-supported/

30 a 02 de abril IWA Conference Water in  
Industry 2020

Local: Nanjing, China
Mais informações:  https://iwa-network.org/events/iwa-
conference-water-in-industry-2020/

31 a 03 de abril
Residuals and Biosolids 
Conference 2020

Local: Minneapolis, Estados Unidos
Mais informações: https://www.wef.org/events/conferences/
upcoming-conferences/ResidualsBiosolids/

A
br

il

20 a 22 Design-Build for Water/Wastewater 
Conference 2020

Local: Dallas, Estados Unidos
Mais informações: www.wef.org/events/conferences/
upcoming-conferences/design-build-for-waterwastewater-
conference-2020/

M
ai

o

10 a 14 
13th IWA Specialised Conference on 
Design, Operation and Economics 
of Large Wastewater Treatment 
Plants

Local: Viena, Áustria
Mais informações: https://iwa-network.org/events/13th-iwa-
specialised-conference-on-design-operation-and-economics-
of-large-wastewater-treatment-plants/

11 a 15 IWRA’s XVII World Water Congress Local: Daegu, República da Coreia
Mais informações: https://www.worldwatercongress.com/index.php

Ju
nh

o

01 a 05
LET2020 – The 17th IWA Leading 
Edge Conference on Water and 
Wastewater Technologies

Local: Reno, Estados Unidos
Mais informações: https://iwa-network.org/events/let2020-the-
17th-iwa-leading-edge-conference-on-water-and-wastewater-
technologies/

07 a 10 Water Loss 2020
Local:  Shenzhen, China
Mais informações: https://iwa-network.org/events/water-
loss-2020/

08 a 12 Nutrient  removal  and recovery  
conference

Local: Spoo, Finlândia
Mais informações: https://iwa-network.org/events/nutrient-
removal-and-recovery-conference/

14 a 17 ACE20
Local:  Orlando, Estados Unidos 
Mais informações: https://www.awwa.org/Events-Education/
Events-Calendar/ctl/ViewEvent/mid/6794/OccuranceId/100

22 a 26

5th International Conference on 
Ecotechnologies for Wastewater 
Treatment (ecoSTP2020) 
“Impacting the environment 
with innovation in wastewater 
treatment”

Local: Milão, Itália
Mais informações: https://iwa-network.org/events/ecostp2020-
impacting-the-environment-with-innovation-in-wastewater-
treatment-supported/

Alguns eventos podem sofrer alterações de data devido às restrições de cada país no combate ao 
coronavírus. Por isso, sugerimos confirmar as informações no site de cada instituição.
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Mês Dias Evento Local
Ju

lh
o

05 a 09 Singapore International Water  
Week – Water Convention 2020

Local: Singapura
Mais informações: https://iwa-network.org/events/singapore-
international-water-week-water-convention-2020/

20 a 21
9th Annual Water Reuse in Texas 
Conference: Extending our Water 
Frontier

Local: Texas, Estados Unidos
Mais informações: https://watereuse.org/news-events/
conferences-2/

21 a 24 1st IWA Non-Sewered Sanitation 
Conference

Local: Pretória, África do Sul
Mais informações: https://iwa-network.org/events/1st-iwa-non-
sewered-sanitation-conference-21-to-24-july-2020-future-
africa-campus-university-of-pretoria-pretoria-south-africa/

Agosto 22 a 26
WRRmod2020: 7th IWA Water 
Resource Recovery Modelling 
Seminar

Local: Arosia, Suíça
Mais informações:  https://iwa-network.org/events/7th-iwa-
water-resource-recovery-modelling-seminar/

Se
te

m
br

o

13 a 16 35th Annual WateReuse Symposium
Local:  Denver, Estados Unidos 
Mais informações: https://watereuse.org/news-events/
conferences/35th-annual-watereuse-symposium/

14 a 17

17th Specialised Conference on 
Small Water and Wastewater 
Systems and 9th Specialised 
Conference on Resources Oriented 
Sanitation

Local: Belo Horizonte - MG
Mais informações: https://iwa-network.org/events/4th-regional-
iwa-diffuse-pollution-conference/
Mais Informações:   https://iwa-network.org/events/17th-
specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-
systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-
oriented-sanitation/

14 a 17 4th Regional IWA Diffuse Pollution 
Conference

Local: Áustria, Viena
Mais informações: https://iwa-network.org/events/4th-regional-
iwa-diffuse-pollution-conference/

15 a 17 31º Encontro Técnico AESabesp - 
Fenasan 2020

Local: São Paulo - SP
Mais informações: https://www.fenasan.com.br/

Outubro 15 a 16 
ICSTPP 2020 : International 
Conference on Sludge Treatment 
Processes and Problems

Local: Roma, Itália
Mais informações: https://waset.org/conference/2020/10/rome/
ICSTPP




