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Resumo
Foi elaborada uma metodologia para avaliação da vida útil das infraestruturas utilizadas em sistemas de sa-

neamento básico, especificamente para adutoras e subadutoras de água da Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará. Com o propósito de avaliar as premissas técnicas utilizadas para definição das taxas de depreciação 

das adutoras e subadutoras de águas bruta e tratada, constante nos laudos do relatório de uma empresa de 

consultoria contratada, foram considerados o levantamento e a avaliação do ativo operacional e bens de uso 

geral da Companhia no ano de 2012/2013. A metodologia, os resultados e as conclusões deste estudo de 

caso, obtidos da implantação do modelo para reavaliação da vida útil das infraestruturas (ativos), especifica-

mente de sistemas adutores e subadutores de água bruta e tratada da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, 

são descritos no presente trabalho.

Palavras-chave: Metodologia. Infraestrutura. Saneamento básico. Avaliação de ativos.

Abstract
A methodology was elaborated to evaluate the useful life of the infrastructures in basic sanitation systems, spe-

cifically for cement and water secondary mains of the Water and Sewage Company of Ceará. In order to evaluate 

the technical assumptions used to determine the depreciation rates of the wastewater and constant subdivisions 

and subdivisions, the reports of a contracted consulting firm, General of the Company in the year 2012/2013. The 

methodology, results and conclusions obtained from the implementation of the model for the revaluation of the 

useful life of the infrastructures, specifically of water supply and treatment systems of the Water and Sewage Com-

pany of Ceará, is described in the present work.

Keywords: Methodology. Infrastructure. Water mains. Asset evaluation.

ARTIGO ORIGINAL
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1 INTRODUÇÃO
O Marco Regulatório do Saneamento define um 

ordenamento para a gestão dos ativos que pro-

movem a universalização dos serviços de água e 

saneamento ambiental. Segundo a Lei de Sanea-

mento (Lei 11.445/07 - Art. 18), o acompanha-

mento e o controle dos bens e direitos devem ser 

individuais para cada município, bem como deve 

identificar bens e direitos separadamente para 

cada contrato de programa para que seja possí-

vel a avaliação dos ativos, o cálculo da base de 

remuneração regulatória, da receita requerida e 

a identificação dos custos por sistema (JULIANO 

e TADEU F, 2013).

Assim, a Companhia de Água e Esgoto do Cea-

rá, visando promover ações para o cumprimento 

da citada lei, e incentivar a gestão de seus ati-

vos, dispõe de estrutura organizacional própria, 

para buscar ferramentas e promover políticas 

organizacionais com a finalidade de monitorar 

e controlar os diversos ativos da organização, 

abrangendo as perspectivas contábil e opera-

cional. Para esta última, há um grande desafio, 

que é incluir a gestão da operação e manutenção 

nas políticas organizacionais na gestão dos ati-

vos, visando projetar a taxa de depreciação ade-

quada, a qual represente a realidade no contexto 

operacional que, consequentemente, incidirá 

na composição da tarifa de água e esgoto, bem 

como proporcionar diretrizes para priorizar a re-

posição das infraestruturas.

Empresas prestadoras de serviços em saneamento 

básico que operam em todo o mundo têm enfren-

tado crescentes custos de reabilitação/substitui-

ção, muitas vezes em níveis que são financeira-

mente insustentáveis (ALEGRE e ALMEIDA, 2009).

Ainda segundo ALEGRE e ALMEIDA 2009, dentre 

as exigências e metas necessárias para a gestão de 

investimentos estão a melhoria de tecnologias exe-

cutivas, o monitoramento/controle e os materiais 

aplicados em tubulações (adutoras e coletores).

1.1 Adutoras

Historicamente, tem sido usada uma variedade 

de materiais e tecnologias na produção de tu-

bos para o abastecimento de água. Por volta de 

1700-1450 a.C., a cidade de Knossos, na ilha de 

Creta, estava em seu apogeu e desenvolveu um 

sistema de transporte de água que utilizava con-

dutos circulares e distribuíam água para a cidade 

e para o palácio em tubulações pressurizadas. 

Estes, possivelmente, foram os primeiros tubos 

utilizados, já que outras civilizações apenas se 

utilizavam de canais superficiais (ALEM SOBRI-

NHO e MARTINS, 2004).

Um sistema adutor consiste de componentes que 

são projetados para transportar  uma  grande 

quantidade de água ao longo de grandes distân-

cias, geralmente entre as principais instalações 

do sistema. As tubulações do sistema adutor ge-

ralmente têm diâmetros acima de 300 mm e po-

dem ser construídas tanto abaixo do solo como 

acima. O comprimento das tubulações pode va-

riar significativamente (SARDEZAS, 2009).

Ainda segundo SARDEZAS (2009), a implan-

tação da infraestrutura de abastecimento de 

água requer grandes investimentos, portanto 

os sistemas existentes não podem ser troca-

dos ou melhorados dentro de um curto período 

de tempo. Geralmente, a idade das tubulações 

pode ser estimada pelo seu tipo de material. 

Além disso, comumente, os consumidores indi-

viduais não estão diretamente conectados pe-

las adutoras. Eventualmente, há casos em que 

as tubulações de distribuição estão conectadas 

em alguns pontos ao longo do comprimento de 

uma adutora.

As tubulações normalmente estão sujeitas a di-

versos tipos de fatores agressivos, que contri-

buem para a sua degradação prematura ou con-

tínua ao longo do tempo. A seguir, na Tabela 1, 

estão delineados alguns desses fatores (MELO 

BAPTISTA e ALEGRE, 2000; SCHRAMM, 2014).

Metodologia de estimativa da vida útil das adutoras e sub-adutoras de água para avaliação de ativos
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Tabela 1 - Fatores agressivos das tubulações. 
Fatores agressivos das tubulações

Internos Externos

Hidráulica de Escoamento Química da água distribuída Condições geotécnicas, sísmicas e 
mecânicas

Químicas e físicas do meio (solo, 
águas intersticiais e radiação solar)

Velocidade de escoamento;
pressões de cálculo em regime 

permanente;
transientes hidráulicos.

Potencial Hidrogeniônico (pH);
sulfato;
cloreto;

pH de saturação do carbonato de 
cálcio (pHs).

Metodologia de assentamento;
plasticidade do solo;

deslocamento axial em casos de 
tráfego viário (p. ex. trânsito) e 

sísmico;
deflexões angulares;

Intervenção por terceiros;

Potencial Hidrogeniônico (pH);
sulfato;
cloreto;

compostos orgânicos;
corrente de fuga;

resistividade elétrica.

Fontes: MELO BAPTISTA e ALEGRE, 2000; SCHRAMM, 2014

Brandão AS, Cabral AEB, Deus EP, Lima MV, Macau HT

1.2 Materiais utilizados

A implantação da infraestrutura de abasteci-

mento de água requer grandes investimentos, 

portanto os sistemas existentes não podem ser 

trocados ou melhorados dentro de um curto pe-

ríodo de tempo. A idade das tubulações pode ge-

ralmente ser estimada pelo seu tipo de material 

(SARZEDAS, 2009).

Ainda conforme Sardezas, a distribuição de ma-

teriais nos sistemas existentes varia entre países 

e municipios. Rajani e Kleiner (2004) apresentam 

na Fig. 1 um sumário de materiais de rede de dis-

tribuição de 13 países europeus.

Figura 1 – Materiais das tubulações em países europeus (Rajani e Kleiner, 2004)

Os dados de diferentes países mostram que, em 

média, o ferro fundido é o material predominan-

te das tubulações.

A base de dados de ativos em estudo, adutoras e 

sub-adutoras por material está apresentada na 

Fig. 2, e na Fig. 3 é apresentada quanto à classifi-

cação do material.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 06-22 | Jul a Set,  2020
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Figura 2 - Distribuição de adutoras e sub-adutoras por tipo de material
Fonte: Autor (a partir de tratamentos da base de ativos, 2012/2013).
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Figura 3 - Distribuição dos ativos por classificação de materiais
Fonte: Autor (a partir de tratamentos da base de ativos, 2012/2013).

Os materiais metálicos estão predominantemente 

presentes nas infraestruturas de adução de água, 

assim o principal meio de degração dessa classe 

de material é a corrosão. Segundo MALHEIRO et 

al. (2017), a corrosão é um processo de destruição 

do metal, progredindo através de sua superfície.

Já a deterioração dos materiais poliméricos é 

apresentada na Fig. 4 (segundo BRANDÃO, 2014), 

onde deve-se ter uma atenção especial ao Envi-

ronmental Stress-Cracking, pois representa 25% 

das falhas prematuras dessa classe de material.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 06-22 | Jul a Set,  2020
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Figura 4 - Reações de degradação de polímeros

Fonte: BRANDÃO, 2014.

Para os materiais compósitos, que são predomi-

nantemente em Polímero Reforçado com Fibra 

de Vidro (PRFV) ou PRFV com liner de Policloreto 

de Vinila (RPVC), os processos de degradação são 

semelhante aos de materiais poliméricos, como 

apresentado na Fig. 4.

No tocante aos materiais cimentícios, que na 

base de ativos em estudo são representados 

pelos materiais de Cimento Amianto, segundo 

Relatório Técnico n°85 176-205 do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (2006), a degradação do 

cimento-amianto pode ser de origem mecânica, 

química ou biológica. Não obstante, esse mate-

rial utilizado nas infraestruturas de saneamento 

básico está também suscetível a ações associa-

das, Environmental Stress Cracking (ESC), seme-

lhante dos materiais poliméricos.

Segundo DE PAOLI (2008), o ESC é definido como 

o fenômeno de formação de fissuras, internas ou 

externas, causadas pelos efeitos da solicitação 

mecânica com valores menores ao admissível 

pelo material para provocar ruptura em um in-

tervalo de tempo curto, e pode ser acelerado pela 

presença de um agente no meio agressivo, como 

apresentado esquematicamente na Fig. 5.

 

Figura 5 - Esquema do processo de formação de crazes, ESC
Fonte: BRANDÃO, 2014.

Brandão AS, Cabral AEB, Deus EP, Lima MV, Macau HT
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1.3 Fatores agressivos internos

Os fatores agressivos internos são aqueles que 

atuam internamente nas tubulações com a carac-

terística de qual e como o fluido é transportado 

de um ponto a outro. A identificação da atuação 

destes agentes internos não é de fácil detecção, 

havendo por vezes a necessidade de empregar-se 

tecnologias de inspeção mais onerosas, como o 

monitoramento interno da tubulação com a utili-

zação de câmeras e infravermelho (MELO BAPTIS-

TA e ALEGRE 2000; SCHRAMM, 2014).

1.3.1 Características hidráulicas do escoamento

Segundo SCHRAMM (2014), a velocidade de es-

coamento e as pressões constituem os principais 

fatores agressivos decorrentes das condições hi-

dráulicas, qualquer que seja o material.

Ainda segundo SCHRAMM (2014), é imprescindí-

vel conhecer os mecanismos que causam os tran-

sientes, principalmente nos sistemas de recalque, 

onde ocorre a variação brusca das pressões de 

trabalho, sendo por interrupção do fornecimen-

to de energia elétrica, afetando o funcionamento 

dos conjuntos motor-bomba, ou sendo na opera-

ção de reinício do bombeamento. Faz-se também 

indispensável conhecer a atuação dos sistemas de 

proteção contra o golpe de aríete.

Os efeitos dos fatores internos agressivos con-

cernentes às características hidráulicas de es-

coamento ocorrem em várias partes de um 

sistema de abastecimento, e estas devem ser 

quantificadas pelos projetistas na fase de con-

cepção do projeto.

1.3.2 Características químicas da  
água transportada

Segundo Schramm (2014), os parâmetros rele-

vantes de agressividade da água distribuída so-

bre as tubulações são: potencial hidrogeniônico 

(pH); dióxido de carbono (CO
2
); sulfato (SO-2); 

cloreto (Cl-); reações que geram o metano (CH
4
); 

ácido sulfídrico (H
2
SO

4
). Este último é mais co-

mumente encontrado em sistemas de esgota-

mento sanitário.

A definição do quantitativo dos parâmetros dos 

compostos químicos deve se basear nos resul-

tados de monitoramento da qualidade da água, 

sendo que tais dados devem ser representativos, 

de acordo com a idade da unidade operacional 

(adutora) (SCHRAMM, 2014).

Segundo SOUZA e RIPPER (1998), a penetração 

de íons de cloreto ocorre mediante a estrutu-

ra porosa ou como componente dos elementos 

constituintes. De acordo com SIQUEIRA et al. 

(2017), existem quatro mecanismos de pene-

tração de íons cloreto: absorção, difusão iônica, 

permeabilidade e migração iônica. O ataque por 

íons de cloreto em tubulações é predominante, 

como apresentado na Fig. 4.

Segundo LASTORIA (2002) e FEITOSA (2008), o 

comportamento agressivo ou incrustante das 

águas é verificado por meio da correlação entre 

o pH medido e o pH de equilíbrio ou saturação 

(pHe). Sua tendência corrosiva/incrustante de-

termina se ocorrerão essas alterações no sistema 

e podem ser avaliadas pelo Índice de Saturação 

de Ryznar (RSI), dentre outros.

Esse parâmetro, proposto em 1944 (FERRAZ, 

2007; AL-RAWAJFEH, 2004; McNEILL, 2000), 

aponta para o estado de saturação de carbonato 

de cálcio, representado pela Eq. 1, com a inter-

pretação dos resultados consonante ao apresen-

tado na Tabela 2.

Ainda de acordo com AL-RAWAJFEH (2004), o cál-

culo é feito tomando-se a diferença entre duas 

vezes o pHe (Eq. 1) e o pH medido da água, quan-

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 06-22 | Jul a Set,  2020
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do aquela mesma água se apresenta saturada 

com CaCO3 ou em equilíbrio ou saturação (pHe), 

onde o parâmetro é obtido pela relação entre os 

coeficientes A, B, C e D (Eq. 2), determinados pe-

las respectivas Eq. 3, 4, 5 e 6, sendo, novamente, a 

interpretação dos resultados conforme Tabela 3.

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (2	𝑥𝑥	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) − 𝑝𝑝𝑝𝑝  (1)

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (9,3 + 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵) − (𝐶𝐶 + 𝐷𝐷)  (2)

Onde:

𝐴𝐴 = [log(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 1)]
100   (3)

𝐵𝐵 = [−13,12	𝑥𝑥	 log(𝑇𝑇 + 273)] + 34,55  (4)

𝐶𝐶 = log(𝐶𝐶𝐶𝐶()) − 0,4  (5)

𝐷𝐷 = log(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)  (6)

Tabela 2 - Classificação dos valores obtidos com a 
aplicação do RSI.

Valor RSI Indicação

RSI < 6 Tendência a Incrustação

6 < RSI < 7 Balanceado

RSI > 7 Tendência a Corrosão

Fonte: Adaptado (GRADES, 2004).

*Notas: STD é o Total de Sólidos Dissolvidos (mg/l); Ca2+ é a concen-

tração de Ca2+ como CaCO
3
 (mg/l); Alc é a alcalinidade como CaCO

3
; T é a  

temperatura em oC.

1.4 Fatores agressivos externos

Os fatores agressivos externos são provenien-

tes de ações do meio ambiente sobre a unidade 

operacional. Sua atuação torna-se mais visível, 

sendo de fácil detecção, não sendo necessárias 

tecnologias rebuscadas na inspeção (MELO BAP-

TISTA E ALEGRE, 2000; SCHRAMM, 2014).

1.4.1 Características químicas e físicas do meio

As características químicas das águas intersticiais 

(subterrâneas), presentes no solo, lençol freático, 

são resultados da reação do meio geológico com 

a água de recarga subterrânea. Os níveis dos seus 

compostos dependem diretamente das reações 

físicas, químicas e biológicas entre esses dois 

meios, os quais resultam, essencialmente, da cir-

culação e do tempo de contato água e solo/rocha. 

Esses compostos podem se potencializar com as 

ações antropogênicas, diretas ou indiretas, cau-

sadas de ordem diversa, com a poluição das águas 

de recarga com esgotos domiciliares e industriais 

(ALEGRE et al., 2000; SHCRAMM, 2014).

Os parâmetros químicos relevantes a se procu-

rar são: potencial hidrogeniônico (pH); dióxido de 

carbono (CO2
); sulfato (SO-2); cloreto (Cl-); e com-

postos orgânicos.

Segundo ALEGRE (2000), as caraterísticas físicas 

relevantes a serem identificadas são: resistividade 

elétrica, correntes de fuga oriundas de infraestru-

turas adjacentes e radiação solar. A definição dos 

compostos químicos deve se basear nos levan-

tamentos de campo, por intermédio de coleta de 

amostras representativas do solo e águas intersti-

ciais ao longo da área de influência do traçado da 

adutora. A metodologia para o levantamento deve 

estar consonante com as normas internas da enti-

dade gestora do sistema e com a Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas (ABNT). Na ausência ou 

lacuna dessas, deve-se recorrer às normas interna-

cionais europeias, como a norma DIN 38 414 - par-

te 4 (SCHRAMM, 2014). Os ensaios de resistividade 

elétrica devem ser efetuados in situ pelo método 

de Wenner, conforme NBR 7117:1981 - Medição da 

resistividade do solo no método dos 4 pontos.

Quando se trata de compostos orgânicos e cor-

rentes de fuga, não foram identificados métodos 

normativos capazes de aferir tais agentes, sendo 

sua detecção meramente subjetiva no primeiro 

momento (MELO BAPTISTA e ALEGRE, 2000).
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1.4.2 Características geotécnicas, sísmicas  
e mecânicas

As tubulações enterradas estão susceptíveis 

a ocorrências por forças vetoriais externas. O 

sistema adutor deve ser capaz de absorver es-

sas solicitações quando previstas, tratando 

o seu conjunto como um elemento estrutural 

(SCHRAMM, 2014).

Para investigação das ações naturais, faz-se 

necessário basear-se em cálculos analíticos, le-

vando-se em consideração alguns pressupostos, 

com apoio de cartas geológicas e de estudos es-

pecíficos do comportamento sísmico.

Segundo SCHRAMM (2014), as ações antrópicas 

afetam a confiabilidade e a vida útil do sistema 

adutor. Este deve ter seu traçado sob via pública, 

permitindo sua manutenção. A seguir destacam- 

se alguns pontos críticos recorrentes no cotidia-

no das cidades com medidas adequadas para so-

lucioná-los:

• Intervenções em vias públicas desarticuladas: 

os acometimentos desses eventos podem ser 

evitados com a integração entre os órgãos res-

ponsáveis pelas infraestruturas públicas, for-

mando um cadastro único, e de leis de utilização 

do solo e subsolo;

• Instalação inadequada do sistema adutor: de-

ve-se obedecer às premissas do projeto e à reco-

mendação dos fornecedores para o assentamen-

to de cada tipo de material, atentando para as 

profundidades e as faixas de domínio da adutora;

• Reparação deficiente: a recuperação dos pon-

tos avariados deve ser acautelada de procedi-

mentos de manutenção claros e bem definidos 

para cada tipo de material, evitando assim a 

multiplicidade de solução e utilização de mate-

riais incompatíveis.

1.5 Causas das Falhas

Conforme SARZEDAS (2009), a taxa de deterio-

ração variará conforme o tipo de tubulação, a 

qualidade da água e as práticas de operação e 

manutenção.

As causas das falhas nas tubulações têm sido 

identificadas por vários autores (MORRIS JR., 

1967; SHAMIR e HOWARD, 1979; O´DAY, 1982). 

Dentre os fatores levantados por Morris Jr (1967) 

estão a corrosão interna e as oscilações ou tran-

sitórios hidráulicos.

SHAMIR e HOWARD (1979) apresentaram em seu 

estudo a classificação de razões para quebras da 

tubulação, dentre elas a qualidade e a idade da 

tubulação, além das condições operacionais.

O’DAY (1982) dividiu as principais causas de 

quebras das tubulações em três categorias: ex-

cesso de carga, temperatura e corrosão. O´Day 

et al. (1986) relatam 5 tipos de corrosão, alguns 

ocorrendo apenas internamente à tubulação, e 

outros, tanto interna como externamente, como 

apresentado na Tabela 3 abaixo.
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Tabela 3 - Tipos de Corrosão

Tipo Localização Descrição

Tuberculização Interna
O desenvolvimento de tubérculos resulta na obstrução do interior da tubulação, 

acarretando em redução da capacidade hidráulica. Atividades biológicas 
associadas com a tuberculização podem acelerar o processo de corrosão.

Corrosão de erosão Interna
A má aderência de produtos da corrosão na parede da tubulação resulta na 

repetitiva formação e destruição de filmes da superfície. A parede corroída é 
continuamente exposta a futuros ataques.

Corrosão de fenda Interna

A natureza da área de superfície envolvida restringe a difusão. Essa forma de 
corrosão ocorre principalmente em juntas, superfícies sob material particulado 

ou imperfeições no revestimento de cimento devido à exclusão de O2
 ou 

acumulação de íons de metal entre um depósito.

Pontos de Corrosão Interna / Externa
Ataque corrosivo localizado resultante da penetração em lugares pontuais do 

metal. Ocorre principalmente em pontos onde a tubulação está em contato com 
solos corrosivos.

Grafitização Interna / Externa
A retirada de ferro da estrutura metálica resulta numa redução efetiva da 
espessura da parede da tubulação, visto que a grafite remanescente não 

garante a integridade estrutural.

Fonte: O´DAY et al., 1986.

A maioria dos fatores é constante com o tempo, 

mas alguns seriam dependentes do tempo, como 

o tráfego, a qualidade da água e a velocidade da 

água (SARZEDAS, 2009).

1.6 Depreciação das Infraestruturas

LI e HAIMES (1992) desenvolveram um modelo 

semi-Markov para descrever o processo de dete-

rioração numa rede de abastecimento de água. 

Os “estados” Markov representados são: o esta-

do da operação (funcionamento e reparo) e o nú-

mero de quebras ocorridas.

Segundo LOPES (1995), dentre os métodos exis-

tentes para avaliação, o método de Ross- Heide-

cke é o que melhor e mais claramente trata sobre 

a depreciação. O uso desse método tem como 

vantagem o fato de o mesmo recorrer ao conhe-

cimento de itens de fácil verificação, sendo eles: 

vida útil, idade real e seu estado. A Tabela 4 de 

Ross-Heidecke é apresentada a seguir.

Segundo BUSTAMANTE (2000) e IBAPE (2007), o 

método de Ross-Heidecke considera os seguin-

tes princípios como básicos:

• A depreciação é a perda de valor que não pode 

ser recuperada com gastos de manutenção;

• As reparações apenas dilatam a durabilidade 

do bem;

• A conservação regularmente realizada leva à de-

preciação de modo regular, enquanto um bem mal 

conservado sofre depreciação mais rapidamente.

Os dados de idade real (ou idade ativa do bem) e 

vida útil são variáveis tangíveis, constantes, res-

pectivamente, nos sistemas administrativos da 

organização e literaturas ou informadas por for-

necedores. Já quanto a seu estado, é uma variável 

aparentemente qualitativa.
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Tabela 4 - Tabela de Ross-Heidecke para avaliação de equipamentos

Vida Útil % Ótimo Bom Ruim Péssimo Vida Útil % Ótimo Bom Ruim Péssimo

2 1.0 3.5 18,9 53,1 52 39.5 41.0 50.5 71.3

4 2.1 4.6 19.8 53.6 54 41.6 43.0 52.1 72.3

6 3.2 5.6 20.7 54.1 56 43.7 45.1 53.9 73.3

8 4.3 6.7 21.6 54.6 58 45.8 47.2 55.6 74.3

10 5.5 7.9 22.6 55.2 60 48.0 49.3 57.4 75.3

12 6.7 9.1 23.6 55.8 62 50.2 51.5 59.2 76.4

14 8.0 10.3 24.6 56.4 64 52.5 53.7 61.1 77.5

16 9.3 11.6 25.7 57.0 66 54.8 55.9 63.0 78.6

18 10.6 12.9 26.8 57.6 68 57.1 58.2 64.9 79.7

20 12.0 14.2 27.9 58.3 70 59.5 60.5 66.8 80.8

22 13.4 15.6 29.1 59.0 72 61.9 62.9 68.8 81.9

24 14.9 17.0 30.3 59.6 74 64.4 65.3 70.8 83.1

26 16.3 18.5 31.5 60.4 76 66.9 67.7 72.9 84.3

28 17.9 20.0 32.8 61.1 78 69.4 70.2 74.9 85.5

30 19.5 21.5 34.1 61.8 80 72.0 72.7 77.1 86.7

32 21.1 23.1 35.4 62.6 82 74.6 75.3 79.2 88.0

34 22.8 24.7 36.8 63.4 84 77.3 77.8 81.4 89.2

36 24.5 26.4 38.1 64.2 86 80.0 80.5 83.6 90.5

38 26.2 28.1 39.6 65.0 88 82.7 83.2 85.8 91.8

40 28.0 29.9 41.0 65.9 90 85.5 85.9 88.1 93.1

42 29.9 31.6 42.5 66.7 92 88.3 88.6 90.4 94.5

44 31.7 33.4 44.0 67.6 94 91.2 91.4 92.8 95.8

46 33.6 35.2 45.6 68.5 96 94.1 94.2 95.1 97.2

48 35.5 37.1 47.2 69.4 98 97.0 97.1 97.6 98.6

50 37.5 39.1 48.8 70.4 100 100.0 100.0 100.0 100.0

Fonte: LOPES, 1995.

2 MATERIAIS E METODOLOGIA
Foram realizadas as seguintes atividades para a 

elaboração da metodologia de avaliação:

• Seleção e extração das infraestruturas (ativos) 

cadastradas no banco de dados do ERP PRO-

THEUS, referentes aos grupos de adutoras e suba-

dutoras de água bruta e tratada de todo o estado 

do Ceará. Esses dados são apresentados no anexo;

• Análise das premissas técnicas utilizadas para 

avaliação das infraestruturas e conhecimento da 

definição das taxas de depreciação;

• Levantamento de dados, informações técnicas 

e operacionais das infraestruturas, especifica-

mente para sistemas adutores e subadutores da 

água, assim como as Unidades de Negócios da 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará;

• Identificação de desvios cadastrais das infraes-

truturas, comparativamente dos itens 1 e 3;

• Levantamento de referencial teórico para pro-

positura do modelo de reavaliação das taxas de 

depreciação das infraestruturas para sistemas 

adutores e subadutores de água;

• Identificação de sistemas informatizados exis-

tentes, tanto comerciais quanto operacionais, 

seja em tempo real ou não, para sistematizar e 

apoiar a aplicação do modelo;

• Extração de dados comerciais, técnicos e ope-

racionais para a aplicação no modelo;

• Projeção da vida útil das infraestruturas (adu-

toras e subadutoras) e suas respectivas taxas de 

depreciação.

Para a variável “o estado do bem” a ser aplicada 

na Tabela 4 de avaliações de Ross - Heidecke, 

para equipamentos, buscou-se controlar a sub-

jetividade dessa variável qualitativa à aplicação 
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deste modelo. Logo, definiram-se as premissas 

do Estado da Infraestrutura, levando em consi-

deração aspectos hidráulicos e operacionais da 

utilização das infraestruturas sob análise.

2.1 Premissas de Avaliação do Estado da 
Infraestrutura (Modelo Hidráulico- Operacional)

Para estabelecer a classificação geral das adu-

toras foram considerados como condicionantes 

críticas as variáveis seguintes.

a) Idade ativa das adutoras (IA);

b) Quantidade de ocorrências de vazamentos re-

gistradas (Oc);

c) Pressão no trecho (P);

d) Velocidade crítica no trecho (v).

Para a alínea “a”, a fonte de dados é o sistema 

informatizado ERP PROTHEUS. Já para as demais 

alíneas acima, as fontes de dados estão no sis-

tema SCADA, que monitora e controla a auto-

mação da macrodistribuição de água na Região 

Metropolitana de Fortaleza, localizado no Cen-

tro de Controle e Operações (CECOP). No siste-

ma SCADA, tanto registram-se as ocorrências 

operacionais (vazamentos) quanto as variáveis 

hidráulicas, tais como pressão e vazão, nas in-

fraestruturas de adução.

A cada variável analisada foram atribuídos graus 

de subclassificação, sendo considerado no parâ-

metro:

• IA: o tempo ativo em anos da adutora;

• Oc: a quantidade de ocorrências em um período 

de 1 (um) ano;

• P: a quantidade do tempo médio mensal em 

que a pressão no trecho esteve acima da pressão 

máxima suportada na adutora existente;

• v: a quantidade do tempo médio mensal em que 

a velocidade crítica no trecho esteve acima de 6 

m/s (MELO, 1996; FREIRE 2000).

Na Tabela 5, que será apresentada, está a defini-

ção dos graus de subclassificação avaliados para 

cada variável e o estado relacionado. Para cada 

variável e estado da variável foram ponderados 

os pesos e os valores, respectivamente, confor-

me explanará a Tabela 6.

Após enquadramento da situação existente nas 

adutoras frente aos parâmetros e estados, apli-

ca-se a Eq. 7, atribuindo o resultado, consideran-

do seu peso e seu valor de estado da variável por 

trecho, como segue.

Peso da variável no trecho (p) X Valor do estado da 

variável (V) (7) 

Por fim, chega-se à classificação final para en-

quadrar a condição do ativo no trecho conside-

rando a somatória das 4 (quatro) variáveis, resul-

tante da Eq. 7.

Assim, para avaliação final, tem-se a Eq. 8 a seguir.

Somatória (∑) = Resultado “IA” + Resultado “Oc” 

+ Resultado “v” + Resultado “P”    (8)

Tabela 5 - Definição dos graus de subclassificação

Variável Grau Estado

IA (tempo em anos)

0 a 10 Ótimo

10 a 30 Bom

30 a 50 Regular

Acima de 50 Péssimo

Oc (quantidade)

0 a 2 Ótimo

2 a 3 Bom

4 a 10 Regular

Acima de 10 Péssimo

v e P (quantidade 
% de dados)

Menos de 10% acima do limite Ótimo

Entre 10% e 30% acima do limite Bom

Entre 30% e 50% acima do limite Regular

Acima de 50% acima do limite Péssimo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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Tabela 6 - Definição de pesos para cada variável e estado

Variável Peso (p) Estado Valor (V)

IA 5,5 Ótimo 4

Oc 3 Bom 3

v 0,5 Regular 2

P 1 Péssimo 1

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Tabela 7 - Tabela de enquadramento do estado das 
infraestruturas para Ross-Heidecke

Resultado da 
Somatória (∑)

Escala Condição Representação

Menos de 10 Péssimo D

Entre 10 e 20 Regular C

Entre 20 e 30 Bom B

Entre 30 e 40 Ótimo A

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

A corrosão interna depende das características 

da água transportada, onde podemos citar o pH 

e as quantidades de Sulfeto e Cloreto. Para tanto, 

o monitoramento da qualidade da água para fins 

potáveis, além de promover o monitoramento da 

mesma para este fim, também nos fornece infor-

mações sobre o estado da mesma quanto a sua 

agressividade aos materiais das infraestruturas.

Assim, a fim de considerar a qualidade do fluido 

transportado na análise de avaliação do estado 

das infraestruturas, tendo em vista a suscepti-

bilidade de corrosão interna das infraestrutu-

ras diante da qualidade da água transportada, 

aplicou-se o Índice de Saturação de Ryznar aos 

dados extraídos do monitoramento diário da 

qualidade da água no sistema de abastecimento, 

extraídos pelo sistema informatizado de quali-

dade da água, WEBLAB.

Logo, caso a predominância do fluido transpor-

tado (acima de 50%), ao longo do tempo, tenha 

tendência corrosiva (RSI > 7), acrescenta-se uma 

casa às condições encontradas pela Tabela 7. Isto 

é, caso o enquadramento de um determinado 

grupo de infraestrutura for “B”, se o fluido adu-

zido estiver predominantemente com tendência 

corrosiva, define-se um novo enquadramento 

daquele determinado grupo para “C”.

2.2 Avaliação das Infraestruturas (Modelo de 
Ross-Heidecke)

Para reavaliação da taxa de depreciação dos 

grupos das infraestruturas em questão (ativos), 

e considerando como linha de base o relatório 

de avaliação dos mesmos, bem como utilizadas 

as informações de data de implantação e data 

da análise (31 de dezembro de 2015), encontra- 

se a vida ativa efetiva e a vida útil remanescente 

dos equipamentos.

Assim, pela razão da vida útil efetiva e pelo pra-

zo de vida útil do bem, é possível encontrar o 

fator a ser utilizado diretamente na tabela de 

Ross-Heidecke.

Esse procedimento foi realizado sobre todos os 

bens listados no grupo adutora e subadutora de 

água, trazendo como resultado a vida útil rema-

nescente e, consequentemente, a taxa de depre-

ciação de cada equipamento.

Para obter a vida útil por tipo de equipamen-

to (subgrupos), adotou-se a média aritmética 

das vidas úteis encontradas, uma a uma. Desse 

modo, o valor da média representa a nova vida 

útil do bem quando o mesmo é adquirido, identi-

ficado como equipamento novo.

Para que cada equipamento fosse adotado com a 

mesma vida útil de um bem novo, foi encontrada 

a vida útil remanescente, subtraindo o valor da 

vida útil média do subgrupo pela vida útil ativa. 

Assim, tem-se a nova vida útil remanescente e, 

consequentemente, a nova taxa anual de depre-

ciação do equipamento.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados da aplicação do modelo hidráuli-

co-operacional, empregado nos ativos da Região 

Metropolitana de Fortaleza (incluindo os muni-

cípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú), estão 

apresentados nas Tabela 8, 9 e 10 a seguir.

Tabela 8 - Resultados do modelo hidráulico-operacional da Região Metropolitana de Fortaleza (Sub-adutoras)

Subgrupos Aquisição IA Oc v P Avaliação

SUBADUTORA AÇO D1600 1981 C A A A B

SUBADUTORA AÇO D1400 1981 C A A A B

SUBADUTORA AÇO D1200 1981 C A A A B

SUBADUTORA FºFº D1200 1981 C A A A B

SUBADUTORA AÇO D800 1985 C C D A B

SUBADUTORA FºFº D900 1985 C A A A B

SUBADUTORA FºFº D800 1981 C B A A B

SUBADUTORA FºFº D1200 1981 C A A A B

SUBADUTORA FºFº D550 1972 D A A A B

SUBADUTORA AÇO D900 1972 D A A A B

SUBADUTORA AÇO D550 1972 D C A A C

SUBADUTORA FºFº D380 1972 D A A A B

SUBADUTORA FºFº D550 1972 D A A A B

SUBADUTORA FºFº D550 1972 D A A A B

SUBADUTORA FºFº D550 1973 D B A A B

SUBADUTORA PVC D200 1982 C B A A B

SUBADUTORA AÇO D700 1985 C B A A B

SUBADUTORA FºFº D400 1996 B A A A A

SUBADUTORA AÇO D450 1987 B A A A A

SUBADUTORA FºFº D900 1985 C B A A B

SUBADUTORA FºFº D700 1984 C A A A B

SUBADUTORA FºFº D400 1976 C B A A B

SUBADUTORA FºFº D500 1987 B A B A A

SUBADUTORA PRVF D400 2006 A B A A A

SUBADUTORA PRVF D300 2006 A B A A A

SUBADUTORA DE FºFº D200 2006 A B A A A

SUBADUTORA DE FºFº D250 2007 A B A A A

SUBADUTORA DE FºFº D300 2008 A B A A A

SUBADUTORA FºFº D1000 2000 B B A A A

SUBADUTORA AÇO D1000 2009 A A A A A

Fonte: Dados provenientes do sistema SCADA do Centro de Controle e Operações da Macrodistribuição da Região Metropolitana de Fortaleza, sob a gerência 
da Unidade de Negócios de Macrodistribuição e Produção de Água, ano 2016.
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Tabela 9 - Resultados do modelo hidráulico-operacional da Região Metropolitana de Fortaleza (Adutoras de Água Tratada)

Subgrupos Aquisição IA Oc v P Avaliação

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D200 1982 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D600 1984 C C A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D500 1984 C C A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D500 1987 C A A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D800 1983 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D550 1984 C A A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D500 1986 B A A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D550 1986 B A A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D500 1983 C A A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D600 1984 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PVC D200 1980 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D550 1978 C A A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AÇO D800 1973 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AÇO D800 2000 B B A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AÇO D150 2000 B B A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D800 2000 A B A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D900 2000 A B A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D600 2000 A A A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AÇO D1400 2006 A A A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D700 2006 A A A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº D800 2006 A B A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PRVF D600 2006 A B A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PRVF D400 2006 A A A A A

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PRVF D500 2006 A A A A A

Fonte: Dados provenientes do sistema SCADA do Centro de Controle e Operações da Macrodistribuição da Região Metropolitana de Fortaleza, sob a gerência 
da Unidade de Negócios de Macrodistribuição e Produção de Água, ano 2016.

Tabela 10 - Resultados do modelo hidráulico-operacional da Região Metropolitana de Fortaleza (Adutoras de Água Bruta)

Subgrupos Aquisição IA Oc v P Avaliação

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FºFº D600 1981 C A A A A

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FºFº D400 1984 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FºFº D400 1980 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE FºFº D300 1976 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FºFº D400 1984 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FºFº D300 1984 C B A A B

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FºFº D400 1985 C B A A B

Fonte: Dados provenientes do sistema SCADA do Centro de Controle e Operações da Macrodistribuição da Região Metropolitana de Fortaleza, sob a gerência 
da Unidade de Negócios de Macrodistribuição e Produção de Água, ano 2016.

São utilizados vários critérios para avaliar a ten-

dência corrosiva ou incrustante da água, dentre 

os quais destacam-se os índices de saturação de 

Langelier, Ryznar, Larson e Puckorius. Não obstan-

te o primeiro seja o mais difundido, tendo em vis-

ta que os cálculos efetuados com a amostragem 

estabelecida apontam claramente para uma ten-

dência preponderantemente corrosiva, adotou-se 

o índice de Ryznar em virtude de o mesmo eviden-

ciar uma condição mais severa para os sistemas 

averiguados, considerando ser mais compatível 

com outras informações correlacionadas, tais 

como a idade do material, os regimes de escoa-

mento, as temperaturas médias, dentre outras.

Assim, considerando o estado ou a ausência de 

dispositivos de proteção contra corrosão (pro-

teção catódica) e os resultados provenientes 

da qualidade da água, levantados por meio dos 

dados do sistema informatizado WEBLAB duran-
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te os meses do ano de 2015, da área de abran-

gência das infraestruturas em questão (região 

metropolitana de Fortaleza - RMF, incluindo os 

municípios de Caucaia e Maracanaú), predomi-

nantemente há uma tendência à corrosão.

Logo, ao final da avaliação, todos os subgrupos 

migraram para uma avaliação mais conservado-

ra, sendo assim aquelas que foram classificadas 

em “A” para “B”, as classificadas em “B” para “C”, 

e as classificadas em “C” para “D”.

Os estados das infraestruturas instaladas no in-

terior foram avaliados projetando-se a partir dos 

resultados apresentados dos grupos e subgrupos 

avaliados da Região Metropolitana de Fortaleza.

Desta forma, foi obtida a Tabela 11 aplicando-se os 

resultados encontrados acima no modelo de avalia-

ção de ativos de Ross-Heidecke, sendo observada a 

reavaliação final para equipamento novo. Também 

pode-se verificar a comparação dos resultados da 

vida útil antiga versus vida útil reavaliada na Fig. 6.

Tabela 11 – Avaliação final dos equipamentos novos para infraestruturas da CAGECE (anos)

Especificação Vida útil atual* Reavaliação**

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE FºFº 50 32,25

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FºFº 50 40,33

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PEAD 40 38,90

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PVC 50 31,37

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA RPVC 30 21,28

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE CA 40 22,00

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AÇO 60 57,65

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PRFV 40 40,85

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CA 40 29,40

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DEFºFº 50 46,86

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA FºFº 50 48,36

ADUTORA DE AGUA TRATADA PEAD 40 37,33

ADUTORA DE AGUA TRATADA PVC 50 46,61

SUB-ADUTORA AGUA TRATADA DE AÇO 60 59,13

SUB-ADUTORA DE AGUA TRATADA DEFºFº 50 52,07

SUB-ADUTORA AGUA TRATADA DE PRFV 40 42,20

SUB-ADUTORA DE AGUA TRATADA DE PVC 50 51,50

SUB-ADUTORA DE AGUA TRATADA DEFºFº 50 52,17

Fonte: Autor
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Figura 6 – Comparativo dos resultados da vida útil antiga versus vida útil reavaliada.
Fonte: Autor (a partir de tratamentos dos resultados do modelo de avaliação).
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Com base na redução das vidas úteis dos equipa-

mentos, 81,82% tiveram um aumento das suas 

taxas de depreciação, conforme demonstrado na 

Fig. 7, a qual apresenta o estudo comparativo do 

aumento versus a redução das taxas de deprecia-

ção reavaliadas.

 
Figura 7 - Estudo comparativo do aumento versus da 

redução das taxas de depreciação reavaliadas.
Fonte: Autor (a partir de tratamentos dos resultados dos modelos).

4 CONCLUSÕES
Para as infraestruturas de água bruta, houve va-

riações significativas quanto a sua reavaliação. 

Tal fato deve-se às condições de instalação e 

operação aos quais estão submetidas.

Identificou-se que as adutoras de água bruta de 

cimento amianto foram as que apresentaram 

maiores reduções em suas vidas úteis, pois o ma-

terial é de difícil reposição, e não mais emprega-

do em sistemas novos. Logo, o bem deprecia-se 

mais rápido, tendo uma exaustão acelerada.

As adutoras de água tratada não tiveram varia-

ções significativas, acima de 7%. Excetuando-se 

a adutora de cimento amianto, que pelo mesmo 

motivo acima não é mais empregado para siste-

mas novos.

Para os materiais existentes aplicados nas suba-

dutoras, excetuando o RPVC, não houve varia-

ções significativas acima de 4%, sendo razoável 

e adequada para a realidade.

Além disso, para as subadutoras em material de 

RPVC, são requisitados cuidados extras na insta-

lação e no meio suporte (berço e reaterro), pois 

podem comprometer sua vida útil. No entanto, 

dentro da análise realizada, demonstrou-se uma 

variação positiva de 6%, sendo razoável pelas 

condições técnicas e operacionais.

Não foram consideradas na análise da reavalia-

ção das taxas de depreciação dos bens, objeto 

deste trabalho, as cargas externas provenientes 

das interferências e do tráfego das vias.

Por fim, como apresentado na Fig. 6, percebe-se 

que 81,82% das tubulações analisadas tiveram 

um aumento de suas taxas de depreciação em 

virtude do modelo aplicado.
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Resumo
Com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gestão e o gerenciamento de resíduos têm sido vistos 

como estratégias de competitividade em mudanças climáticas. Nesse sentido, a busca por tecnologias que redu-

zam emissões baseadas no aproveitamento de gases aliada aos processos de reciclagem, reúso e minimização na 

geração de resíduos, tem colaborado para investimentos em pesquisas e expansão de fontes alternativas de ener-

gias. A partir disso, junto com a crescente produção de resíduos em razão da alta taxa de crescimento populacional 

aliado ao consumo, faz-se necessária a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos com desenvolvi-

mento sustentável para os municípios. Dessa maneira, o presente estudo teve como objetivo analisar a viabilidade 

econômica do aproveitamento energético de biogás gerado pelo aterro sanitário do Consórcio Intermunicipal do 

Estado de São Paulo (CIAS), formado pelos municípios: Cajamar, Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Louveira, Várzea 

Paulista e Vinhedo em projeções de 20 anos para diferentes populações. Para projeção da produção de gás foi 

utilizado o software LandGEM® desenvolvido pela Agência Americana de Proteção Ambiental (US EPA). Nesse 

estudo, são mostradas as equações de potência de aproveitamento, bem como de energia, produzidas a partir da 

população total estimada, podendo ser utilizadas para estudos preliminares em outros consórcios.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. CIAS. Aterro Sanitário. Biogás.

Abstract
With the advent of the National Solid Waste Policy, waste management plan has been viewed as strategy for competitive-

ness in climate change. In this sense, the search for technologies that reduce emissions based on the use of gases combined 

with the processes of recycling, reuse and minimization in the generation of wastes, has been corroborated for investments 

in research and expansion of alternative sources of energy. As a result, with the increasing production of waste due to the 

high rate of population growth combined with consumption, it is necessary to prepare a waste management plan with sus-

tainable development for municipalities. In view of this fact, the purpose of this study was to analyze the economic viability 

of the biogas energy use generated by the São Paulo State Intermunicipal Consortium (CIAS), formed by the municipalities: 

Cajamar, Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista and Vinhedo in projections of 20 years for different pop-

ulations. For the production of gas projection, this study used the software LandGEM® developed by United States Environ-

mental Protection Agency (US EPA). In this study, the utilization power equations are shown, as well as the energy produced 

from the estimated total population, which can be used for preliminary studies in other consortia.

Keywords: Solid Waste. CIAS. Landfill. Biogas.
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1 INTRODUÇÃO
A busca pelo crescimento econômico do país im-

plica no aumento da produção e do consumo de 

bens e serviços, acarretando maior geração de 

resíduos sólidos e gerando problemas de gestão 

e gerenciamento para os municípios brasileiros. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, institu-

ída pela Lei nº 12.305 de 2010 (BRASIL, 2010a) 

e regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010 

(BRASIL, 2010b), solidifica-se em um momento 

importante, pois contém instrumentos que per-

mitem, ao país, o avanço necessário no confron-

to dos principais problemas ambientais, sociais 

e econômicos gerados pelo manejo inadequado 

dos resíduos.

Apesar de a lei representar um avanço nas políti-

cas públicas brasileiras, o cenário atual de coleta e 

gestão de resíduos no país ainda apresenta gran-

de retrocesso. De acordo com o panorama apre-

sentado pela ABRELPE (2016), foram coletadas no 

país 71,3 milhões de toneladas de resíduos sóli-

dos urbanos (RSU) no ano de 2016, indicando um 

índice de cobertura de coleta de 91%. Entretanto, 

a disposição final dos RSU coletados indicou que 

somente 58,4% ou 41,7 milhões de toneladas, fo-

ram enviadas para aterros sanitários.

Em relação à região Sudeste, 1.668 municí-

pios geraram, no mesmo ano, a quantidade de 

104.790 toneladas/dia de RSU, dos quais 98% 

foram coletadas. Todavia, dos resíduos coletados 

na região, 27,3%, correspondentes a 27.978 to-

neladas diárias, ainda são destinados para lixões 

e aterros controlados.

Destaca-se, ainda, a sobrecarga de fração orgâ-

nica nos sistemas de destinação final do país, os 

quais recebem aproximadamente 71,34 milhões 

de toneladas por ano, das quais 12,4 milhões de 

toneladas ainda são depositadas em lixões, a pior 

forma de destinação possível e fonte diária de 

poluição ambiental, causadora de diversos pro-

blemas de saúde.

Diante disso, são necessárias a investigação e 

a adoção de métodos que ofereçam destinação 

ambientalmente adequada aos rejeitos, além da 

valorização de programas que propiciem o au-

mento da reciclagem e a reutilização de resíduos 

sólidos. 

Nesse sentido, há cada vez mais busca por ener-

gias que liberem menos gases nocivos à atmos-

fera, levando em conta que as atuais formas de 

produção de energia trazem, quase sempre, um 

impacto negativo para o meio ambiente em sua 

totalidade (SILVA; CAMPOS, 2008). Dentre as 

propostas atuais, a geração de energia por meio 

da produção de biogás em aterros se mostra uma 

alternativa sustentável para disposição final de 

frações orgânicas, bem como dos gases residuais 

gerados em aterros sanitários.

O gás de aterro é produzido pela decomposi-

ção anaeróbica de resíduos orgânicos, sendo 

composto por aproximadamente 50% de CH4, 

40% de CO2, 9% de N, concentrações residuais 

de compostos orgânicos voláteis e outros ele-

mentos (SILVA; CAMPOS, 2008). Destaca-se que 

ambos os gases, CH4 e CO2, contribuem para o 

fenômeno de efeito estufa, porém o metano pos-

sui um potencial de aquecimento global 21 vezes 

superior ao do dióxido de carbono (MELO; SOU-

ZA, 2008). Nesse sentido, em vista do problema 

ambiental com o lançamento direto do biogás na 

atmosfera, sua queima ajuda a mitigar possíveis 

impactos, principalmente se ocorrer de forma 

controlada (SILVA; SOEIRO, 2013). Aliado a esse 

fato, a geração de energia por biogás gera mais 

um campo de atuação profissional, capacita no-

vos trabalhadores a manejar a tecnologia, bem 

como auxilia na segurança do aterro e das popu-

lações circunvizinhas (BRASIL, 2014). 

Atualmente, há três projetos de aproveitamen-

to energético em aterros sanitários no Brasil. Os 

aterros Bandeirantes e São João, localizados no 

município de São Paulo, contam com capacida-

Silva HLC, Toledo ALA, Carvalho BPA, Silva LJVB, Leite LEP
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des de geração de energia elétrica de, aproxi-

madamente, 170 mil MWh/ano e 200 mil MWh/

ano, seguidos do aterro de Nova Iguaçu, no es-

tado do Rio de Janeiro, com uma geração de 120 

mil MWh/ano (SOARES, 2013). Todavia, ainda são 

necessários mais estudos que promovam a via-

bilidade de aplicação e, consequentemente, uni-

versalização desses sistemas em outros aterros 

sanitários implantados no país.

A partir disso, de tal forma a aprimorar os es-

tudos de aproveitamento energético de aterros 

sanitários, o presente trabalho propõe estimar a 

produção teórica de biogás gerado anualmente 

pelo aterro sanitário do Consórcio Intermunici-

pal do Estado de São Paulo (CIAS) em projeções 

de 20 anos para diferentes populações integran-

tes. Esse último recebe a coleta de resíduos dos 

municípios: Cajamar, Campo Limpo Paulista, Jun-

diaí, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como 

objetivo estabelecer uma correlação entre po-

tência e população que permita uma estimativa 

preliminar do potencial energético passível de 

ser obtido, sendo também analisada a viabilida-

de de implantação do projeto por meio do traba-

lho desenvolvido por Barros et al. (2014).

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
A metodologia proposta se divide em dois seg-

mentos: i) Cálculo de projeção populacional e 

crescimento   de   resíduos   durante   a   operação   

do   aterro   sanitário; ii) Estimativa de geração de 

biogás e análise de viabilidade econômica.

i) Projeção populacional e de produção  
de resíduos

Para a projeção populacional, foi realizada a esti-

mativa da população de acordo com a função lo-

gística para os municípios: Cajamar, Campo Lim-

po Paulista, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo, 

durante um período de 20 anos. Essa escolha 

foi feita em razão de essa função apresentar um 

crescimento limitado, ou seja, não crescendo in-

definidamente.

Considerando:

      P
o
 < P

1
 < P

2
                                             

Tem-se as seguintes equações (Quasim, 1985):

𝑃𝑃"	= 
$%&	'	%(	'	%)*(%())		'	(%&-%))

%&	'	%)	*(%())	
    

     

 (1)

       
C = (𝑃𝑃𝑆𝑆−	𝑃𝑃𝑜𝑜)𝑃𝑃𝑜𝑜

   (2)

𝐾𝐾" = 
#

"$%	'(
	𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑜𝑜	𝑥𝑥	(𝑃𝑃𝑆𝑆	0	𝑃𝑃1)𝑃𝑃1	𝑥𝑥	(𝑃𝑃𝑆𝑆	0	𝑃𝑃𝑜𝑜)

   
 (3)

       
𝑃𝑃"	= 

$%

&'	(	)	*
+,(./	.0)

     (4)

Onde: Ps é a população de saturação; C é uma 

constante; K1 é o coeficiente de crescimento lo-

gístico; t é o ano atual; Pt é a população estimada 

no ano t.

Para estimar a população total do município de 

Jundiaí, foi utilizada a função geométrica, uma 

vez que seu crescimento populacional se dá em 

função da população existente a cada instante. 

Tem-se as seguintes equações (QUASIM, 1985):

𝐾𝐾" = 
#$	('()	*	#$	('+)

,(-	.+
	 
 (5)

𝑃𝑃" = 𝑃𝑃#	𝑥𝑥	e
𝐾𝐾𝑔𝑔(𝑡𝑡−	𝑡𝑡𝑜𝑜)   (6)

Onde: K
g
 é o coeficiente de crescimento aritméti-

co; P
t
 é população estimada no ano t.
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ii) Estimativa de geração de biogás 

Em seguida, foi usado o índice de geração de resí-

duos, retirado do Sistema Nacional de Informações 

Sobre Saneamento (SNIS, 2013) e acrescido 1% no 

valor para cada ano posterior (BARROS, 2012).

A partir desses dados, foi possível calcular a ge-

ração total de resíduos por ano, em toneladas, 

por meio da Eq. 7:

𝑅𝑅" = 
#$%	'	()*+,-	'	.-)

0111
    (7)

Onde: Rt é a geração de resíduos no ano t; Pt é a 

população no ano t; I
gert

 é o índice de geração de 

resíduos no ano t. 

Após isso, foram utilizados os dados de geração 

de resíduos no software LandGem®, que esti-

mou a produção de biogás do determinado ater-

ro para cada um dos municípios, para um período 

de 20 anos.

Com esses dados, foi calculada a vazão passível 

de ser coletada e a potência disponível, por meio 

das Eq. 8 e 9.

𝑄𝑄"#$%&'(# = 𝑄𝑄)*#+á- x  𝑛𝑛"#$%&'(#  (8)

𝑃𝑃"#$%&'í)*+ = 𝑄𝑄-&+*./"& x 𝑛𝑛 x 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃   (9)

Em que: Q
coletado

 é  a  vazão  coletada  de  biogás  a  

cada  ano,  em  m³/ano; η
coletado

 é  a eficiência  de  

coleta,  em que  foi  adotado  o  valor  de  75%, 

representado pelo grau de urbanização da popu-

lação mundial (Sampaio et al., 2014); P
disponível

 é a 

potência disponível a cada ano; η é o rendimento 

da conversão energética, representado pelo va-

lor de 25%;  PCI é o poder calorífico do metano, 

igual a 22 MJ/m3 CH4 (CETESB, 2010). 

A partir disso, foi encontrada a média da potên-

cia disponível para cada uma das cidades e, en-

tão, calculada a energia passível de ser produzi-

da, por meio da Eq. 10.

E = 𝑃𝑃	𝑥𝑥	𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑥𝑥	365 )*+,
+-.

𝑥𝑥	24 1.2+,
)*+

  (10)

Onde: E, energia disponível anualmente, em  

kW/ano; Fc, o fator de capacidade, valor adotado 

de 80% (CETESB, 2006). 

Os valores encontrados, então, foram compara-

dos com o número de habitantes e a geração de 

resíduos para posterior análise de dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram analisadas as cidades de Campo Lim-

po Paulista, Cajamar, Louveira, Jundiaí, Vinhe-

do e Várzea Paulista, com populações próximas, 

respectivamente, a 75.000, 65.000, 40.000, 

400.000, 65.000 e 45.000. Utilizando as fórmu-

las 1, 2, 3 e 4, bem como os dados históricos da 

população, obtidos por meio do IBGE, foi encon-

trada a projeção populacional para cada uma das 

cidades. A Tabela 1 apresenta o modelo de cres-

cimento obtido.
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Tabela 1. Projeção populacional 2017-2037 para o Consórcio CIAS (SP), formado pelas cidades de Campo Limpo 
Paulista, Louveira, Vinhedo, Várzea Paulista, Cajamar e Jundiaí.

Ano
Geração de Resíduos (ton/ano)

Campo Limpo 
Paulista Cajamar Louveira Jundiaí Vinhedo Várzea Paulista Total

2010 74.074 64.114 37.125 370.126 63.611 44.859 653.909

2011 78.204 66.074 41.481 323.404 67.995 51.820 680.730

2012 78.719 66.084 41.527 323.404 68.389 52.427 687.399

2013 79.159 66.091 41.558 323.405 68.694 52.900 693.821

2014 79.534 66.095 41.579 323.406 68.929 53.267 700.060

2015 79.854 66.097 41.593 323.406 69.110 53.551 706.170

2016 80.126 66.098 41.603 323.407 69.249 53.770 712.191

2017 80.357 66.099 41.609 323.407 69.356 53.938 718.159

2018 80.554 66.100 41.613 323.408 69.438 54.067 724.099

2019 80.720 66.100 41.616 323.409 69.501 54.167 730.033

2020 80.862 66.101 41.618 323.409 69.550 54.243 735.980

2021 80.982 66.101 41.619 323.410 69.587 54.301 741.952

2022 81.083 66.101 41.620 323.411 69.615 54.345 747.961

2023 81.169 66.101 41.621 323.411 69.637 54.379 754.017

2024 81.242 66.101 41.621 323.412 69.653 54.405 760.126

2025 81.303 66.101 41.622 323.412 69.666 54.425 766.296

2026 81.355 66.101 41.622 323.413 69.676 54.440 772.531

2027 81.399 66.101 41.622 323.414 69.683 54.452 778.835

2028 81.436 66.101 41.622 323.414 69.689 54.461 785.213

2029 81.468 66.101 41.622 323.415 69.694 54.467 791.668

2030 81.495 66.101 41.622 323.416 69.697 54.473 798.203

2031 81.517 66.101 41.622 323.416 69.699 54.477 804.819

2032 81.536 66.101 41.622 323.417 69.701 54.480 811.520

2033 81.552 66.101 41.622 323.417 69.703 54.482 818.308

2034 81.566 66.101 41.622 323.418 69.704 54.484 825.184

2035 81.577 66.101 41.622 323.419 69.705 54.485 832.151

2036 81.587 66.101 41.622 323.419 69.706 54.486 839.210

2037 81.595 66.101 41.622 323.420 69.706 54.487 846.362

Por meio da Tabela 1, é possível constatar que o 

crescimento, conforme o aumento dos anos, tende 

a diminuir e colaborar para estabilização da popu-

lação. Isso é verificado, principalmente, no caso de 

cidades com poucos habitantes, como é o caso de 

Cajamar e Louveira, que apresentaram um cresci-

mento constante, próximo a 65 mil e 40 mil habi-

tantes, respectivamente, nos 20 anos de análise. 

O crescimento populacional da cidade de Jundiaí 

apresentou projeção de crescimento de manei-

ra desarmonizada em relação às demais cidades. 

Uma das possíveis razões para explicar esse fato 

seria sua localização entre dois grandes polos: 

São Paulo e Campinas. De acordo com Fernandes 

e Santos (2018), a tendência da população, com 

o crescimento desses polos, é a maior procura por 

cidades próximas a fim de moradia, tendendo-se à 

chamada população pendular. Apesar de apresen-

tarem menor tendência de crescimento da popula-

ção por meio dos cálculos utilizados, os municípios 

de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista têm, nos 

últimos anos, apresentado o processo de conurba-

ção. Entre as razões citadas, destacam-se as de na-

tureza territorial, tais como a área disponível para 

urbanização, ou o tamanho do território da cidade, 

como no caso de Várzea Paulista que, pela ocupa-

ção adensada de todo o território urbanizável dis-

ponível, expandiu a mancha urbana em direção a 

Jundiaí, com a qual mantém uma interdependência 

muito grande (FANELLI; JUNIOR, 2013).

Nesse sentido, apesar da tendência de estabi-

lização do crescimento da população dos mu-
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nicípios presentes no consórcio, a expansão da 

taxa de crescimento do aglomerado urbano de 

Jundiaí colabora para o crescimento constante 

da população total prevista para o Consórcio, o 

qual poderá abranger, no ano de 2037, cerca de 

850 mil habitantes. 

A partir de a geração dos dados de população e 

do índice de geração de resíduos específico para 

cada uma das cidades, obtido por meio de dados 

do SNIS (2013) com acréscimo de 1% ao ano, 

conforme Barros et al. (2012), foi possível calcu-

lar a geração de resíduos anual, pela Eq. 7. Com 

os resultados obtidos dessa geração, foi possível 

estimar a quantidade de resíduos sólidos a serem 

gerados pelo consórcio para a projeção de 20 

anos. A Tabela 2 apresenta a geração obtida.

Tabela 2. Projeção da geração de resíduos 2017-2037 para o Consórcio CIAS (SP), formado pelas cidades de Campo 
Limpo Paulista, Louveira, Vinhedo, Várzea Paulista, Cajamar e Jundiaí.

Ano
Geração de Resíduos (ton/ano)

Campo Limpo 
Paulista Cajamar Louveira Jundiaí Vinhedo Várzea Paulista Total

2012 18.863 52.980 38.914 376.259 73.270 57.225 617.511

2013 19.158 53.515 39.333 385.185 74.332 58.318 629.842

2014 19.441 54.053 39.746 394.323 75.333 59.310 642.207

2015 19.715 54.596 40.157 403.678 76.286 60.223 654.654

2016 19.980 55.143 40.568 413.255 77.204 61.073 667.223

2017 20.238 55.695 40.980 423.059 78.097 61.877 679.945

2018 20.490 56.253 41.394 433.095 78.971 62.646 692.848

2019 20.738 56.816 41.811 443.370 79.833 63.388 705.955

2020 20.982 57.384 42.231 453.888 80.687 64.112 719.284

2021 21.223 57.958 42.655 464.656 81.538 64.822 732.851

2022 21.462 58.537 43.082 475.679 82.387 65.524 746.671

2023 21.700 59.123 43.513 486.964 83.236 66.221 760.757

2024 21.936 59.714 43.949 498.517 84.089 66.915 775.120

2025 22.172 60.311 44.389 510.343 84.945 67.609 789.770

2026 22.408 60.914 44.833 522.450 85.807 68.304 804.717

2027 22.645 61.524 45.281 534.845 86.674 69.002 819.970

2028 22.882 62.139 45.734 547.533 87.548 69.703 835.539

2029 23.119 62.760 46.192 560.523 88.429 70.409 851.432

2030 23.358 63.388 46.654 573.820 89.318 71.120 867.657

2031 23.598 64.022 47.120 587.434 90.214 71.836 884.224

2032 23.840 64.662 47.591 601.370 91.119 72.558 901.140

2033 24.083 65.309 48.067 615.636 92.032 73.287 918.414

2034 24.328 65.962 48.548 630.241 92.954 74.022 936.055

2035 24.575 66.621 49.033 645.193 93.885 74.764 954.071

2036 24.823 67.287 49.524 660.499 94.824 75.513 972.472

2037 25.074 67.960 50.019 676.169 95.773 76.270 991.265

Comparando os resultados obtidos na Tabela 2, ob-

serva-se que os municípios Campo Limpo Paulista, 

Cajamar, Louveira, Vinhedo e Várzea Paulista apre-

sentam menor produção total de resíduos, quando 

comparados à produção prevista, isoladamente, 

para o município de Jundiaí para 20 anos de pro-

jeção. Tal fato se dá pelo intenso crescimento do 

setor de serviços e comércios de Jundiaí, o qual sus-

tenta boa parte das necessidades do aglomerado 

urbano, proporcionando um fluxo constante e pen-

dular entre as cidades e, consequentemente, maior 

aumento de consumo de bens e serviços, gerando 

problemas no gerenciamento de resíduos. De acor-

do com Roth e Garcias (2008), a geração de resí-

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 23-33 | Jul a Set,  2020

Silva HLC, Toledo ALA, Carvalho BPA, Silva LJVB, Leite LEP



29

duos sólidos está diretamente ligada aos padrões 

culturais, renda e hábitos de consumo da socieda-

de, sendo este último uma das principais causas 

da grande quantidade de resíduos. Dessa maneira, 

deve-se seguir com a redução na fonte e a minimi-

zação de resíduos, com programas de reúso e a re-

ciclagem de materiais e efluentes, de tal maneira a 

adotar-se um sistema de prevenção que possa ser 

adotado no desenvolvimento de indústrias e co-

mércio dessas regiões.

Nesse sentido, como forma de aproveitamento 

e redução de GEE’s, por meio do software Land-

Gem® e dos dados de geração total de resíduos 

por ano, calculou-se a vazão de biogás, em m³/

ano, produzida em cada ano para o consórcio, até 

chegar em sua baixa produção. As fórmulas leva-

ram em consideração os seguintes parâmetros 

selecionados no próprio software: valor da cons-

tante de geração de metano igual a 0,05 por ano e 

o potencial de geração de metano por tonelada de 

lixo, usado como o valor convencional de 170 m³/

mg. Considerando os dados obtidos pelo softwa-

re e utilizando a equação 8, foi possível calcular a 

vazão de metano em m³/ano, passível de ser cole-

tada. Ainda, por meio dos dados obtidos, e com o 

auxílio da fórmula 9, foi possível calcular a potên-

cia disponível anualmente, em kW, para o Consór-

cio. A Fig. 1 apresenta a potência gerada, com o 

passar dos anos, para o consórcio CIAS.
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Figura 1 - Desenvolvimento da potência em relação ao aporte de resíduos e produção residual do consórcio CIAS.

A curva ascendente representa a potência gerada 

durante o período de aporte de resíduos no ater-

ro, enquanto a decrescente descreve a potência 

gerada durante a produção residual após o fecha-

mento do aterro, em que não há mais o acréscimo 

de resíduos. De acordo com a Fig. 1, verifica-se 

que, conforme houve o crescimento da popula-

ção, também houve, consequentemente, o au-

mento na potência.

Além disso, a curva de potência apresenta um 

pico no ano de 2038, pois é o ano posterior de fe-

chamento do empreendimento, havendo grande 

contribuição de resíduos e decomposição.

De acordo com a potência gerada para os dife-

rentes períodos de aporte de resíduos, foi cal-

culada a energia passível de ser produzida para 

cada população anual pertencente ao consórcio. 

A Tabela 3 apresenta dados obtidos, anualmente 

para o consórcio, a fim de comparação.
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Tabela 3. Dados de população, potência e energia 
produzidas, para o consórcio CIAS.

Ano População Total Potência 
Máxima (MW)

Energia (GWh/
ano)

2017 718.159 0,252 3,480

2018 724.099 0,497 5,145

2019 730.033 0,734 6,763

2020 735.980 0,965 8,339

2021 741.952 1,190 9,874

2022 747.961 1,409 11,372

2023 754.017 1,623 12,834

2024 760.126 1,831 14,263

2025 766.296 2,035 15,662

2026 772.531 2,235 17,033

2027 778.835 2,431 18,378

2028 785.213 2,622 19,699

2029 791.668 2,811 20,998

2030 798.203 2,996 22,278

2031 804.819 3,179 23,539

2032 811.520 3,359 24,785

2033 818.308 3,537 26,016

2034 825.184 3,712 27,234

2035 832.151 3,886 28,441

2036 839.210 4,058 29,639

2037 846.362 4,229 30,829

2038 - 4,399 32,012

De acordo com a Tabela 3, verifica-se a tendên-

cia do aumento linear da população, da potência 

máxima, bem como da energia passível a ser ge-

rada com o aumento dos anos. Ainda, ao com-

parar-se tais variáveis durante o início do em-

preendimento, verifica-se que cada habitante do 

consórcio é responsável pela produção de 0,35 W 

da potência, podendo atingir, um ano após o fe-

chamento do empreendimento, cerca de 5,20 W.

Tendo em conta, ainda, os dados de energia presen-

tes na Tabela 3, pode-se compará-los com o uso de 

energia per capital do Brasil, que é de 2.228 KWh/

hab (EPE, 2017), e determinar o número de habitan-

tes do consórcio que se abasteceriam por meio des-

sa energia gerada, como mostra a Tabela 4.

Tabela 4 - Número de habitantes que seriam 
abastecidos pela energia gerada pelos resíduos em 

cada uma das cidades.

Ano Habitantes 

2017 1.562

2018 2.309

2019 3.036

2020 3.743

2021 4.432

2022 5.104

2023 5.760

2024 6.402

2025 7.030

2026 7.645

2027 8.249

2028 8.842

2029 9.425

2030 9.999

2031 10.565

2032 11.124

2033 11.677

2034 12.223

2035 12.765

2036 13.303

2037 13.837

2038 14.368

Também foi verificada a quantidade de domicí-

lios que essa mesma energia abasteceria para o 

período considerado. 

De acordo com dados da SEADE (2017), entre 

2017-2050, o número médio de pessoas por do-

micílio será de 2,47 habitantes. Considerando esse 

dado, a Tabela 5 apresenta o número de domicílios.

Tabela 5. Número de domicílios passíveis de serem 
atendidos com a energia gerada pelos resíduos do 

consórcio CIAS.
Ano Residências abastecidas

2017 632

2018 935

2019 1.229

2020 1.515

2021 1.794

2022 2.066

2023 2.332

2024 2.592

2025 2.846

2026 3.095

2027 3.340

2028 3.580

2029 3.816

2030 4.048

2031 4.277

2032 4.504

2033 4.727

2034 4.949

2035 5.168

2036 5.386

2037 5.602

2038 5.817
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Barros et al. (2014) determinaram vários cená-

rios para analisar a viabilidade de projetos no 

uso de termoenergia como mostrado na Tabela 

6, em que é possível alocar a cidade (ou grupo de  

cidades) em um desses cenários utilizando-se a 

sua população.

Tabela 6. Cenários para a simulação de projetos utilizando energia de biogás

Dados de Operação

População 
(habitantes)

Massa de Biogás 
produzida (ton/ano)

Planta da 
Capacidade 

instalada de termo 
energia (kW)

Planta do Período de tempo de Operação

Cenário
Tempo (anos) Ano Inicial- 

Ano Final

80.000 13,784

100 31 2015-2045 C1

200 17 2020-2036 C2

300 3 2029-2031 C3

100.000 17,230

200 22 2018-2039 C4

300 12 2023-2034 C5

350 6 2027-2032 C6

200.000 34,460

400 22 2018-2039 C7

500 17 2020-2036 C8

600 12 2023-2034 C9

300.000 51,691

700 18 2020-2037 C10

800 16 2021-2036 C11

900 12 2023-2034 C12

500.000 86,151

1.200 18 2020-2037 C13

1.400 14 2022-2035 C14

1.600 9 2025-2033  C15 

Fonte: Barros et al. (2014).

A população final estimada para o ano de ope-

ração do consórcio CIAS é de aproximadamente 

846.362 habitantes, com capacidade instalada 

de termoenergia de aproximadamente 4400 kW. 

Por meio da Tabela 6, verifica-se que, a partir dos 

dados de população e capacidade instalada, a 

simulação enquadra-se nos cenários C13, C14 e 

C15. Todavia, ao analisar-se o intervalo do tempo 

de operação, o cenário C13 se apresenta como o 

mais adequado para análise.

De acordo com Barros et al. (2014), as populações 

atrativas para a utilização da energia por biogás, 

considerando a taxa interna de retorno, são os 

municípios com população superior a 200.000 

habitantes e com potência acima de 500 kW. Nes-

sas condições, a taxa interna de retorno é superior 

à taxa mínima de atratividade, a qual, no merca-

do energético brasileiro, é de 9,5% ao ano. Assim, 

visto que ambas as condições são alcançadas no 

consórcio, há a viabilidade de utilização da ter-

moenergia advinda do mesmo. Ainda, de acordo 

com o cenário escolhido, conclui-se que o tempo 

de retorno do projeto será inferior a 7 anos.

4 CONCLUSÃO
O trabalho exposto buscou realizar uma análise 

quantitativa da produção energética a partir da 

estimativa de geração de resíduos sólidos pelas 

cidades do consórcio CIAS, tomando como base 

suas populações definidas por dados históricos 

do IBGE. A partir disso, foi possível identificar 

a potência e a energia geradas por meio dos  

cálculos de produção de biogás em projeções de 

20 anos.

Por meio do gráfico de potência gerado, é possí-

vel perceber que, durante os anos de operação do 

aterro, há uma curva crescente na produção de 

energia. Entretanto, no momento em que o em-

preendimento cessa sua produção, os níveis de 

vazão de biogás vão diminuindo a cada ano em 
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razão da produção residual, formando uma curva 

decrescente de potência, a qual tende a zero. 

Da mesma forma que a produção de resíduos é 

estabelecida como um valor médio por habitante, 

verifica-se que o empreendimento apresenta, ini-

cialmente, um valor médio por habitante de 0,35 W 

de potência, podendo chegar a 5,20 W, totalizando 

cerca de 32,01 GWh/ano de geração de energia um 

ano após o término do empreendimento.

É necessário destacar que, ao comparar-se o 

número de habitantes abastecidos em relação à 

população total do consórcio no início e final do 

empreendimento, constata-se que o número de 

habitantes abastecidos varia de 0,22% a 1,63%. 

Esses resultados são relativamente baixos para o 

abastecimento dos habitantes totais do consór-

cio; todavia, a geração anual poderia ser utiliza-

da para abastecer pequenas comunidades rurais 

e núcleos urbanos ao redor do empreendimento.

Por meio dos dados e análises realizados, con-

clui-se que é viável economicamente implantar 

uma gestão energética utilizando o biogás no 

consórcio em questão, uma vez que concilia-

ria o problema da produção de gases por meio 

do aterro sanitário e suprimiria as necessidades 

energéticas dos pequenos núcleos populacio-

nais ao redor. Esse resultado de viabilidade se 

mostra consoante com o previsto pelo trabalho 

de Barros et al. (2014), uma vez que o consórcio 

em questão apresenta população inicial superior 

a 200.000 habitantes e capacidade de potência 

mínima gerada acima de 500 kW.

É necessário destacar que, em virtude da estima-

tiva da população, a produção de resíduos tende 

a aumentar e, consequentemente, haverá a ne-

cessidade de investimentos e políticas públicas 

que priorizem o gerenciamento adequado dos 

resíduos e mostrem, principalmente para as po-

pulações mais carentes, a importância e o valor 

econômico da geração de energia por meio de 

fontes renováveis.
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Resumo
O presente trabalho apresenta a metodologia para obtenção dos parâmetros e pesos do Índice de Qualidade 

de Água do Escoamento Superficial Urbano, para o ribeirão Anhumas, localizado na cidade de Campinas-SP. É 

um método desenvolvido para um sistema misto de drenagem urbana e esgotamento de águas servidas. Esse 

índice indicará a existência ou não da poluição difusa contida no escoamento superficial urbano, determinando 

a existência de carga poluente. Deste modo, foram realizados estudos para a determinação de quais parâmetros 

e pesos fariam parte do Índice de Qualidade de Água para Poluição Difusa (IQApd), que indicará a qualidade da 

água do escoamento superficial urbano no exato momento da sua coleta. Esse número é adquirido da agrega-

ção dos dados físico-químicos, bacteriológicos e químicos por meio de metodologias específicas. A vantagem 

dessa metodologia se deve ao fato de esta sintetizar em apenas um número diversos parâmetros, facilitando a 

sua interpretação quando comparada com indicadores individuais e com pouca expressividade.
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Abstract
The present work presents the methodology for obtaining the parameters and weights of the Water Quality Index of the 

Urban Surface Drainage for the Anhumas riverside, located in the city of Campinas, São Paulo. It is a method developed for 

a mixed system of urban drainage and wastewater depletion. This index will indicate the existence or not of the diffuse pol-

lution contained in the urban surface runoff, determining the existence of a pollutant load. In this way, they were studied 

to determine which parameters and weights would be part of the Water Quality Index for Diffuse Pollution (IQApd), which 

will indicate the water quality of the urban surface runoff, at the exact moment of its collection. This number is acquired 

from the aggregation of physical-chemical, bacteriological and chemical data by means of specific methodologies. The 

advantage of this methodology is due to the fact that it synthesizes in only a number of parameters, facilitating its inter-

pretation when compared with individual indicators and with little expressiveness.

Keywords: Method of Cooperative Game Theory. Water Quality Index for Diffuse Pollution. Water Quality Indica-
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1 INTRODUÇÃO
O considerável aumento das concentrações ur-

banas segue em ritmo cada vez mais intenso nas 

últimas décadas. Na maioria dessas regiões, a 

ocupação humana ocorreu sem controle, sem 

planejamento urbano e sem levar em considera-

ção o problema da impermeabilização de grandes 

áreas, como a falta de controle dos sedimentos, 

do esgotamento sanitário, da disposição de lixo e 

da destruição da vegetação original da bacia. Es-

ses efeitos passaram a gerar grande variedade e 

quantidade de poluentes para os corpos d’água, 

além do principal problema causado pelas preci-

pitações, que são as inundações urbanas.

O problema das inundações em áreas urbanas vem 

se intensificado ao longo dos anos. As enchentes 

urbanas cada vez mais acarretam danos materiais 

e sociais sem precedentes. Os prejuízos ligados à 

elevação do nível dos córregos e rios, com invasão 

das águas e lama em residências, comércios e fá-

bricas, não trazem apenas perdas materiais, mas, 

principalmente, causam problemas relacionados 

à saúde, não apenas física, mas também a mental. 

Esse último é causado pelo estresse da situação 

de se encontrar incapaz para evitar a destruição 

provocada pela força das águas sem controle. 

Outros transtornos, também causados pelas en-

chentes, afetam milhares de pessoas, impedindo- 

as de retornarem para suas casas após um dia de 

trabalho, porque os sistemas viários são afetados 

pelas águas, impedindo o transporte público e de 

cargas, provocando erosão de margens de rios, 

destruindo pavimentos e leitos carroçáveis, de-

preciando imóveis, entre outros. Além de todos 

esses problemas, ainda temos a contaminação 

dos ecossistemas aquáticos, resultante das ativi-

dades antropogênicas, o que passou a se consti-

tuir como uma das maiores preocupações ecoló-

gicas dos últimos anos, principalmente pela má 

gestão do uso do solo, aliada ao crescimento da 

população e à expansão industrial. Esses efeitos 

vêm provocando o decréscimo da qualidade da 

água de rios, lagos e reservatórios nas últimas dé-

cadas (ALLAN, 2004; MENEZES et al., 2014; DUPA-

SA et al., 2015; FIA et al., 2015, MENEZES, 2016).

No caso das áreas urbanas e industriais, o uso 

e a ocupação do solo têm sido associados com 

a poluição orgânica, bem como metais pesados 

e nutrientes (LI et al., 2009; KANG et al., 2010). 

Estes, associados ao escoamento superficial, po-

dem gerar cargas poluidoras mais conhecidas 

como cargas difusas de grande magnitude, que 

são lançadas nos sistemas de drenagem, aumen-

tando cada vez mais as preocupações no con-

texto do controle da poluição e da proteção dos 

recursos hídricos.

Estudos realizados comprovaram que a carga de 

choque devido ao escoamento superficial urbano 

de águas pluviais pode ser muitas vezes maior do 

que o efluente de tratamento secundário de esgoto 

doméstico. Em certos parâmetros, pode ser ainda 

maior que o esgoto bruto, podendo então preva-

lecer sobre a qualidade da água do corpo receptor.

Para a determinação da existência dessa carga, foi 

criado um Índice de Qualidade de Água para po-

luição difusa (IQApd), sendo este um número adi-

mensional, que indica a qualidade da água do es-

coamento superficial urbano no exato momento 

da sua coleta. Esse número é adquirido pela agre-

gação dos dados físico-químicos, bacteriológicos 

e químicos por meio de metodologias específicas; 

mediante a carga poluente detectada, será possí-

vel analisar que os eventos chuvosos são os gran-

des contribuintes para o aumento da concentra-

ção de poluentes nos corpos hídricos, uma vez que 

são transportadas elevadas cargas de poluição di-

fusa durante esses eventos. A vantagem dessa es-

colha se deve ao fato de este sintetizar em apenas 

um número diversos parâmetros, facilitando a sua 

interpretação quando comparado com indicado-

res individuais e com pouca expressividade.

É um método desenvolvido para um sistema mis-

to de drenagem urbana e esgotamento de águas 

servidas. Por meio da aplicação deste modelo 
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pode-se demonstrar que ainda há grande neces-

sidade de estudar as cargas difusas nos corpos 

hídricos, em bacias de diferentes áreas, especial-

mente em áreas urbanas.

Os parâmetros de qualidade da água escolhidos 

para fazer parte deste IQApd foram: cor aparen-

te, série de resíduos (filtrável, não filtrável, fixo 

e volátil), temperatura, turbidez, demanda quí-

mica de oxigênio (DQO), fósforo total, oxigênio 

dissolvido, óleos e graxas, pH, série de nitrogênio 

total Kjeldahl, ferro total, coliformes fecais e co-

liformes totais. Espera-se que com a análise des-

ses elementos seja possível distinguir o nível de 

deterioração na qualidade da água e verificar se 

os níveis aumentam no período da chuva, devido 

à lavagem do solo provocada pelo escoamento 

superficial, comprovando a existência ou não da 

poluição difusa.

2 OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo a aplicação do 

método da teoria dos jogos cooperativos (Coo-

perative Game Theory - CGT) para auxiliar na 

avaliação dos padrões de qualidade da água do 

escoamento superficial urbano por meio da de-

terminação de seus parâmetros e respectivos 

pesos, por meio de análises de parâmetros físi-

co-químicos, químicos e microbiológicos.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Fontes de Poluição

A fonte de poluição difusa ocorre pela ação das 

águas de chuva, que lavam e transportam a po-

luição nas suas diversas formas, espalhada sobre 

a superfície do terreno (urbano ou rural) para os 

corpos hídricos (SCHUELER et al., 2016). Essa po-

luição alcança  rios, lagoas, baías, etc. (ALCÂN-

TARA E SCHUELER, 2015). Distribuída ao longo 

das margens, não se concentra em um único lo-

cal, como é o caso da poluição pontual.

As fontes de poluição relacionadas ao escoa-

mento superficial são comuns em qualquer tipo 

de área em uma cidade. No entanto, algumas 

delas podem ser modificadas pelas condições 

climáticas predominantes (intensidade, direção 

do vento e dinâmica atmosférica) (MARTÍNEZ, 

2010). Segundo Pereira Junior (2014), o grau 

de urbanização da área, o qual define a taxa de 

áreas impermeáveis e da vocação socioeconômi-

ca do uso do solo, refletirá no fluxo veicular pre-

sente, nos sistemas de drenagem existentes, ma-

terial de construção da rua, densidade de árvores 

e taxa de acumulação de sedimentos. Richards 

(2013) cita que a partir de 10% de sua área im-

permeabilizada já começa a diminuir a qualidade 

da água de escoamento superficial.

Quando se estudam os impactos causados pelo 

lançamento aos escoamentos, é necessário en-

tender as fontes poluentes. A acumulação destes 

poluentes dentro da área da bacia é imposta por 

diversas fontes individuais de difícil separação. 

Entretanto, o conhecimento qualitativo das pro-

váveis fontes possibilita ao investigador concen-

trar-se nas áreas problemáticas.

Na Fig. 1 observam-se as principais fontes de po-

luição no meio ambiente.

Gregório MA, Zuffo AC
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Figura 1 - Principais fontes de poluição no meio ambiente (adaptado de Walesh, 1989).

3.2 Parâmetros de Qualidade de Água

As fontes dos parâmetros de qualidade de água 

possuem características próprias quanto aos po-

luentes que as carreiam. Por exemplo, no caso 

dos esgotos domésticos, estes apresentam com-

postos orgânicos biodegradáveis, nutrientes e 

microrganismos patogênicos. Já para o caso dos 

efluentes industriais, há uma maior diversificação 

nos contaminantes lançados nos corpos de água, 

em função dos tipos de matérias-primas e pro-

cessos industriais utilizados. O deflúvio superficial 

urbano contém, geralmente, todos os poluentes 

que se depositam na superfície do solo. Na ocor-

rência de chuvas, os materiais acumulados em te-

lhados, gramados, ruas, valas, e bueiros etc., são 

arrastados pelas águas pluviais para os cursos de 

águas superficiais, constituindo-se numa fonte de 

poluição tanto maior quanto menos eficiente for a 

coleta de esgotos ou a limpeza pública.

No caso da poluição natural, esta está associa-

da às chuvas e ao escoamento superficial, à sa-

linização, à decomposição de vegetais e animais 

mortos, enquanto a acidental é proveniente de 

derramamentos acidentais de materiais na linha 

de produção ou transporte. Deste modo, a polui-

ção das águas tem como origem diversas fontes, 

dentre as quais se destacam:

√ Efluentes domésticos;

√ Efluentes industriais;

√ Carga difusa urbana e agrícola;

√ Natural;

√ Acidental.

As análises de água, em pontos estratégicos ao 

longo de um curso d’água, caracterizam a quali-

dade da água por meio de variáveis hidrológicas, 

físicas, químicas e microbiológicas e relacionam- 

se, primordialmente, ao conjunto de informações 

de determinada bacia hidrográfica. Colaborando 

com este argumento, Guerreiro (1996) afirma que 

os fatores que interferem na quantidade e, prin-

cipalmente, na qualidade das águas ocorrem em 

função dos meios físicos e antrópicos.
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Os principais fatores desencadeadores de polui-

ção hídrica são os despejos de efluentes domés-

ticos e industriais, que são considerados fontes 

de poluição pontual, e as fontes mais difíceis de 

visualizar e quantificar, como o escoamento ur-

bano, agrícola, além da precipitação atmosféri-

ca (poluição difusa) (BILLEN; GARNIER; HANSET, 

1994; RAND; PETROCELLI, 1985; REBOUÇAS, 

1999; TUNDISI, 1986).

As águas superficiais têm sua qualidade altera-

da em função de diversos fatores, tais como: in-

fluência do homem, ecossistema aquático, clima, 

vegetação circundante e solo da região, sofrendo 

variações devido a processos internos e externos 

ao corpo de água, temporais e espaciais.

Segundo Meybeck e Helmer (1992), a qualidade 

de um ambiente aquático pode ser definida se-

gundo duas premissas:

√ Segundo a presença de substâncias inorgâni-

cas ou orgânicas em diferentes concentrações e 

especiações e;

√ Segundo a composição e estrutura da biota 

aquática presente no corpo de água.

3.3 Escoamento Superficial Urbano 

As fases do escoamento superficial urbano 

abrangem o escoamento de base do período de 

estiagem e o escoamento das cheias. A propor-

ção relativa desses fluxos varia de forma consi-

derável, dependendo da estação do ano e dos 

usos da terra – importantes fatores que afetam o 

escoamento de base e a qualidade da água.

Barco (2003) cita que o escoamento superficial 

urbano é caracterizado por apresentar qualida-

de semelhante a esgotos, tanto em termos de 

massa como na concentração máxima de po-

luentes. Segundo Pitt e Mclean (1986), amos-

tras obtidas de escoamentos de base de áreas 

residenciais possuem altas concentrações de 

diversos poluentes, destacando-se os sólidos 

dissolvidos e os coliformes fecais, a concentra-

ção de alguns constituintes do escoamento ur-

bano, drenado de áreas industriais; estes foram 

tipicamente maiores do que as concentrações 

dos mesmos constituintes de áreas residen-

ciais. No período chuvoso, a qualidade da água 

do escoamento base da área industrial está bem 

próxima do valor encontrado no caso do escoa-

mento superficial do que se comparado com a 

das vazões de base das áreas residenciais e de 

seus escoamentos superficiais.

Os problemas da poluição são compostos por 

três estágios:

√ Acumulação de poluentes;

√ Lavagem da bacia;

√ Transporte pelo sistema de drenagem.

O primeiro estágio ocorre durante os períodos 

secos, em que são acumulados os poluentes na 

superfície da bacia. Quando se inicia a chuva, é 

realizada a lavagem da bacia, removendo os po-

luentes para os sistemas de drenagem.

Segundo Tsihrintzis e Hamid (1997), são dois os 

principais objetivos dos estudos da qualidade da 

água pluvial em meio urbano:

√ Caracterizar os micro poluentes;

√ Fornecer os valores das cargas lançadas nos 

corpos hídricos receptores.

Ahyerre et al. (1998), depois de examinarem 

diversos modelos de qualidade de água, con-

cluíram que nenhum dos modelos existentes 

consegue, de um modo generalizado, bons re-

sultados, devido à complexidade da produção e 

do transporte de escoamento poluído em meio 

urbano, envolvendo diferentes meios e escalas 

de tempo e de espaço, com um modelo de difí-

cil utilização e, na maioria dos casos, também, 

muito dispendioso.
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A necessidade de investigar a qualidade da água 

dos córregos urbanos exerce grande importân-

cia, uma vez que a poluição dos corpos hídricos 

em áreas urbanas afeta seriamente a utilidade 

da água para diversos fins, além de comprometer 

a “saúde” dos ecossistemas aquáticos (Pauletti & 

Siqueira, 2011). Segundo Love e Woolley (1999), 

a toxicidade do escoamento urbano é muito 

maior do que a do esgoto tratado.

3.4 Poluição Difusa

Nas grandes áreas urbanas, o uso e a ocupação 

do solo de forma desordenada, associado ao es-

coamento superficial, pode gerar cargas polui-

doras de grande magnitude. Estas são lançadas 

nos sistemas de drenagem, originando preocu-

pações crescentes no contexto do controle da 

poluição e da proteção dos recursos hídricos.

Silva (2010) cita que a precipitação promove a la-

vagem dos poluentes atmosféricos, assim como 

também das superfícies edificadas, de ruas, 

calçadas, passeios públicos, estradas, ciclovias, 

telhados, quadras esportivas, estabelecimentos 

comerciais, praças e jardins. Esse escoamen-

to superficial produzido será o responsável por 

transportar os poluentes dispostos sobre as su-

perfícies para os corpos hídricos.

As águas conduzem maior quantidade de polui-

ção na ocasião das chuvas, especialmente as do 

deflúvio superficial urbano, cujos materiais acu-

mulados em bueiros e valas são conduzidos pelas 

águas até atingirem os rios (CHANG et al., 2014; 

ROBERTO, 2014).

A matéria orgânica é introduzida nos corpos 

hídricos por meio do lançamento de efluentes 

domésticos e  também está presente em alguns 

efluentes de atividades agrícolas e industriais 

ou, até mesmo, de forma natural, devido aos ci-

clos biogeoquímicos (FRAGA, 2015). Esses ciclos 

ocorrem na natureza para garantir a reciclagem 

dos elementos químicos no meio, possibilitando 

a interação entre os elementos com o meio am-

biente e os seres vivos, garantindo, desse modo, 

que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, 

litosfera e biosfera. Os principais ciclos são: da 

água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio.

Paoletti, Sanfilippo & Becciu (2011) relacionam a 

existência de inúmeros problemas relacionados ao 

escoamento superficial causado pela água de chu-

vas no corpo receptor, tais como: o acúmulo de po-

luentes na época de estiagem; a lavagem dos po-

luentes acumulados e o escoamento para as redes 

de esgoto a montante, o qual se mistura com águas 

residuais, ocasionando uma possível ressuspensão 

de materiais que estavam previamente sedimenta-

dos; e a desordem ambiental nos corpos hídricos, 

relacionados com a sua vulnerabilidade ecológica.

Segundo Porto (1995), a poluição difusa é ori-

ginada por meio do escoamento superficial em 

áreas urbanas e provém de atividades que depo-

sitam poluentes sobre as superfícies, assim como 

aqueles presentes na atmosfera que são carre-

gados para os corpos d' água durante os even-

tos chuvosos, de forma esparsa, sobre a área de 

contribuição da bacia hidrográfica. A intensa ur-

banização das últimas décadas veio a ocasionar 

uma crescente impermeabilização do solo nas 

cidades, levando a um significativo aumento do 

escoamento superficial, bem como a uma gran-

de liberação de poluentes para o meio ambiente 

urbano. Esses fatores potencializam os efeitos de 

degradação da qualidade da água pela poluição 

difusa em corpos hídricos de áreas urbanas.

A poluição difusa é caracterizada pelas seguintes 

condições:

√ Os poluentes são transportados a partir de ex-

tensas áreas;

√ O lançamento da carga poluidora é intermitente 

e está relacionada com a duração, a intensidade, 

a frequência e a área de estudo da precipitação.
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Como não é possível identificar exatamente a 

origem das cargas poluidoras, estas não podem 

ser monitoradas a partir do seu ponto de origem. 

Em vez de incluir somente o controle do efluen-

te no lançamento, obrigatoriamente deve-se, no 

caso do controle da poluição de origem difusa, 

incluir as ações sobre a área geradora da polui-

ção. Como a carga poluidora lançada varia de 

acordo com a intensidade e a duração do evento 

meteorológico, é difícil estabelecer padrões de 

qualidade para o lançamento do efluente.

Vários estudos têm quantificado a carga difusa 

e comprovaram que a primeira parte do escoa-

mento superficial é a mais poluída, fenômeno co-

nhecido como “carga de lavagem do escoamen-

to superficial” (DELETIC (1998), WU et al. (1998), 

MATOS et al. (1998), PORTO & MASINI (2001)).

Os parâmetros de qualidade das águas pluviais 

são medidos por meio da avaliação das caracte-

rísticas físicas, químicas e biológicas das impure-

zas existentes, indicando o seu grau de poluição.

Pesquisas comandadas por Pitt et al. (2004), 

compilando dados do US Environmental Protec-

tion Agency (EPA), entre os anos de 1978 e 1983 

e, do Federal Highway Administration (FHWA), 

em várias cidades dos Estados Unidos, Canadá, 

África do Sul, Europa e América Latina, verifica-

ram que o escoamento superficial urbano está 

presente em todas as categoria de uso do solo 

(comercial, industrial, residencial e institucional) 

e que os metais pesados e os nutrientes apre-

sentam altas concentrações no início da preci-

pitação, com a exceção do nitrogênio e do orto-

fosfato; já no caso das bactérias, o fenômeno do 

abaixamento de alta concentração no início não 

foi observado.

Os ecossistemas aquáticos sofrem impactos am-

bientais com o despejo de águas pluviais. Esses 

impactos incluem a demanda de oxigênio, nu-

trientes, metais, compostos orgânicos naturais 

e sintéticos, sólidos em suspensão e dissolvidos, 

íons alterados, organismos patogênicos, tempe-

ratura e pH. Os impactos listados podem interagir 

em diversos graus de formas antagônicas, aditi-

vas ou por sinergia, afetando os organismos vivos.

A poluição difusa é um fenômeno aleatório como 

o evento hidrológico responsável pela sua ocor-

rência (EPA, 1983; DRISCOLL et al., 1990; POR-

TO, 1995). Tem sua origem no ciclo hidrológico, 

inicia-se com arraste dos poluentes atmosféri-

cos pela precipitação e o escoamento superficial 

direto será o responsável pelo transporte dos 

poluentes dispostos sobre a superfície da área 

urbana até o lançamento final no corpo receptor 

(PRODANOFF, 2005).

A carga de lavagem, conhecida também como 

“first flush”, principia com o escoamento super-

ficial no início de uma chuva e é mais pronun-

ciada nas superfícies impermeáveis da cidade, 

como ruas, calçadas, pavimentos de residências 

e condomínios, telhados, galpões, coberturas e 

estacionamentos, carregando os poluentes que 

ficaram acumulados nos dias sem chuvas. Assim, 

esse material fica armazenado e origina o pico da 

poluição antes do pico das vazões. Essa ocorrên-

cia está diretamente relacionada com as perdas 

iniciais do escoamento superficial, e dependen-

do da rugosidade e do estado de conservação do 

pavimento, essas perdas poderão ser maiores ou 

menores, possibilitando a retenção de uma parte 

dos poluentes junto com a parcela de água acu-

mulada (IDE, 1984; KANG et al. 2007).

De acordo com Sarukkalige (2012), dependendo 

do tipo do uso que se faz do solo em torno das 

bacias hidrográficas, o escoamento de águas 

pluviais em áreas impermeáveis pode conter di-

ferentes substâncias. Dentre estas estão os me-

tais pesados, as matérias orgânicas, os nutrien-

tes e os hidrocarbonetos, além dos sólidos em 

suspensão e dos microrganismos patogênicos.

Para Jacobsen, Vollertsen & Nielsen (2010), a 

presença de superfícies impermeáveis é o prin-
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cipal fator de alteração em relação ao desenvol-

vimento urbano, sendo que essas podem causar 

dois grandes prejuízos: se o escoamento não for 

gerido de forma adequada poderá ocorrer inun-

dações devido a chuvas extremas,  gerando uma 

grande quantidade de poluentes no escoamento 

devido ao resultado de atividades humanas.

A verificação local da ocorrência da carga de la-

vagem (first flush) é importante para uma futu-

ra detenção do escoamento superficial urbano, 

controlando a carga poluidora a ser lançada no 

corpo receptor. Caso a carga de lavagem se ve-

rifique, grande parte da carga poluidora estará 

contida no volume inicial escoado que ficará re-

tida;  com a detenção e o tratamento, protegere-

mos a vida aquática nos cursos de água.

Na Fig. 2 observa-se que as amostras de águas 

pluviais, dispostas sequencialmente, apresen-

tam-se com uma maior concentração no início, 

reduzindo substancialmente a concentração. 

Intervalo de tempo de coleta da amostra de  

20 minutos.

Figura 2 - Amostradores de qualidade de águas pluviais. Início da precipitação com o recipiente mais escuro. Tempo de 
amostragem: 20 minutos. 

Fonte: https://sandiego.surfrider.org/2017/10/04/first-flush-messaging-2017/, extraído em 11jan2018.

De acordo com Choe et al. (2002) e Line et al. 

(2002), cada tipo de precipitação e uso do solo 

da bacia hidrográfica está relacionado com as 

concentrações e as cargas para cada poluente. 

Essa poluição apresenta-se de forma bastante 

diversificada e depende de fatores como densi-

dade populacional, estações do ano, uso e ocu-

pação do solo, geologia, topografia, e das carac-

terísticas e frequência das precipitações.

A intensidade da precipitação varia de forma ir-

regular e imprevisível, afetando diretamente as 

taxas de erosão, escoamento, lavagem e suspen-

são de sedimentos, e de maneira complexa de-

terminam a distribuição temporal dos poluentes, 

tornando extremamente variável a qualidade das 

águas de escoamento superficial urbano (EPA, 

1983; DRISCOLL et al., 1990).

As concentrações de poluentes tendem a variar de 

evento para evento, pois as características de cada 

tempestade variam entre os intervalos de tempo 

dos eventos chuvosos, variando o transporte de 

poluente. A natureza transiente e imprevisível das 

fontes de poluentes e seus mecanismos de lança-

mento contribui para a grande variabilidade dos 

processos de produção e transporte de poluentes. 

Devido a sua grande variabilidade temporal e es-

pacial, existem inúmeras barreiras para a previsão 

dos impactos na qualidade da água e os seus res-

pectivos controles/tratamento. As concentrações 

dos poluentes variam com o tipo de área (residen-

cial, industrial, comercial e rural), com o evento da 

precipitação e ao longo do mesmo evento.

De acordo com Driscoll et al. (1990), algumas das 

cidades dos EUA e países desenvolvidos que obti-
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veram êxito na coleta e tratamento das águas re-

siduais vêm mostrando que as fontes de poluição 

difusas passaram a ser as maiores causadoras de 

degradação da qualidade das águas superficiais.

Segundo o estudo realizado por Rasmussen 

(1998) em uma bacia em Fort Leavenworth, Kan-

sas, nos Estados Unidos, a concentração média 

de sólidos suspensos em eventos de chuvas for-

tes foi até 24 vezes maior do que a amostragem 

realizada em períodos de baixa vazão para uma 

bacia que continha construções. Isso significa 

que mais de 70% da média da carga anual de 

sólidos em suspensão foram contribuídos em 

eventos de chuvas fortes. Nesse cenário, o es-

coamento da água de chuva contribuiu com mais 

da metade da média anual da produção de de-

manda química de oxigênio, sólidos em suspen-

são e a maioria dos nutrientes. Este estudo re-

laciona que a alta produção tem relação com a 

erosão dos solos expostos nos canteiros de obras 

na bacia hidrográfica.

Segundo Matos et al. (1998), os parâmetros po-

luentes mais representativos na drenagem ur-

bana são as partículas (sólidos em suspensão), 

os metais e os hidrocarbonetos, no caso de só-

lidos suspensos. Comparando-se várias bacias 

urbanas, obteve-se o valor médio de 220 mg/l. 

No entanto, tal valor pode ser bastante variável, 

pois Gomes e Chaudhry (1981) na cidade de São 

Carlos, SP, encontraram concentrações de sóli-

dos totais variando de 171 mg/l a 3.499 mg/l. De 

Luca et al. (1991) também observaram que uma 

bacia localizada na área urbana de Porto Alegre 

era mais rica em materiais minerais e apresentou 

valores para a concentração de sólidos totais, 

neste caso variando de 160 a 10.225 mg/l, com 

média de 1.522 mg/l.

No caso de implantação de reservatórios de de-

tenção, o excesso de lixo é um empecilho, pois au-

menta os riscos sanitários e o custo de manuten-

ção da rede de drenagem (Parkinson et al., 2003). 

Além disso, o acúmulo de resíduos sólidos carrea-

dos pelas águas das chuvas, aliado à má qualidade 

da limpeza urbana e à falta de conscientização da 

população, pode causar a poluição dos rios.

Com o passar dos anos, as cidades se desen-

volvem e majoram as superfícies impermeáveis 

como: ruas, calçadas, ciclovias, telhados, pas-

seios públicos, quadras esportivas, etc., aumen-

tando o escoamento urbano e o carregamento de 

poluentes e reduzindo a infiltração das chuvas e 

do escoamento para o subsolo. Esse aumento 

na taxa do escoamento pode causar a erosão 

dos canais e das suas margens, ocasionando as 

cheias urbanas, que resultam na perda de vidas 

humanas e de propriedades.

Segundo Duda et al. (1982), a maior dificuldade 

da abordagem do levantamento da qualidade da 

água de escoamento urbano é a complexidade 

das fontes poluentes, as limitações quando se 

utilizam os padrões legais de qualidade de água e 

principalmente os problemas de monitoramento 

durante as chuvas intensas.

3.5 Indicador de Qualidade de Água - IQA

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo) utiliza desde 1975 um indicador, ba-

seado em nove parâmetros considerados rele-

vantes, na época, para a avaliação da qualidade 

das águas dos cursos d’águas paulistas. O obje-

tivo inicial para a sua aplicação seria a avaliação 

da água bruta para o abastecimento público. 

Esse indicador foi baseado no estudo da National 

Sanitation Foundation, realizado em 1970.

A criação do IQA, na época, foi baseada em uma 

pesquisa de opinião com especialistas em qualida-

de de águas, que indicaram as variáveis potenciais 

a serem avaliadas, seus pesos relativos e as condi-

ções com que se apresenta cada um dos parâme-

tros, segundo uma escala de valores. Inicialmente 

foram propostos 35 indicadores de qualidade de 
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água, porém somente nove foram selecionados, o 

que possibilitaria uma avaliação mais rápida, mas 

vale lembrar que na época nem todos os cursos 

d’água apresentavam grandes degradações da 

qualidade das águas. A poluição existente era em 

sua maioria de origem doméstica.

O índice adotado pela Companhia de Tecnolo-

gia de Saneamento Ambiental do Estado de São 

Paulo (Cetesb) utiliza o IQA, que é determinado 

pelo produtório ponderado entre os nove pa-

râmetros indicadores da qualidade das águas, 

correspondentes aos parâmetros: resíduo total, 

temperatura da amostra, coliformes fecais, pH, 

nitrogênio total, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (5 dias, 20°C), fósforo to-

tal e turbidez.

A seguinte Eq. 1 é utilizada: 

 
1

i
n
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IQA q

=

=Õ  (1)

Sendo a Eq. 2: 

 1iw =å  (2)

Em que:

IQA = Índice de Qualidade de Água, um número 

entre 0 e 100;

Qi = valor do iésimo parâmetro, um número entre 

0 e 100, obtido da respectiva “curva média de va-

riação de qualidade” (função de valor), em fun-

ção de sua concentração ou medida e, as curvas 

médias de variação de qualidade que pode ser 

observado na Fig. 3;

wi = Peso correspondente ao iésimo parâmetro, 

um número entre 0 e 1, atribuído em função de 

sua importância para a conformação global de 

qualidade é demonstrada na Tabela 1;

n = Número de parâmetros que entram no cálcu-

lo do IQA.

Os parâmetros que compõem o IQA (nove) e os 

respectivos pesos estão apresentados na Tabela 

1. Para a formulação desse índice foi considera-

do o peso de cada variável, sendo algumas mais 

influentes que outras na determinação do índice 

de qualidade da água.

A qualidade das águas brutas, indicadas pelo 

IQA, numa escala de 0 a 100, pode ser classifica-

da, para abastecimento público, segundo a esca-

la apresentada pela Tabela 2.

Tabela 1 - Parâmetros do IQA e seus respectivos pesos. 
Fonte: ANA (2016).

Parâmetro de qualidade da água PESO (w)

Oxigênio dissolvido 0,17

Coliformes termotolerantes 0,15

Potencial hidrogeniônico - pH 0,12

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, 20 0,10

Temperatura da água 0,10

Nitrogênio total 0,10

Fósforo total 0,10

Turbidez 0,08

Resíduo total 0,08

Tabela 2 - Classificação da qualidade de água de acordo 
com os valores originais do IQA proposto em 1976.

Valor do IQA Qualificação Cor

80-100 Ótima Azul

52-79 Boa Verde

37-51 Aceitável Amarela

20-36 Ruim Vermelha

0-19 Péssima Preta
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Figura 3 - Curva média de variação dos parâmetros de qualidade das águas para o cálculo do IQA. Fonte: ANA (2016).

No Brasil, os índices de qualidade da água (IQA) 

existentes foram baseados em fórmulas que tra-

balham em função de um número fixo e/ou pré- 

estabelecido de parâmetros de qualidade da 

água. Quando é realizado o cálculo do valor do 

IQA para locais onde não foram realizadas todas 

as análises para cada um dos seus parâmetros, 

não é possível obter o valor desse índice.

Para a realização deste cálculo utilizou-se neste 

estudo um indicador de qualidade da água com-

posto baseado no método multicriterial conheci-

do como Cooperative Game Theory (CGT).

Esse método foi escolhido por ser o que melhor 

classifica a qualidade das águas, pois seu resulta-

do é computado por meio de um produtório. Neste 

caso, quando um único parâmetro for muito ruim 

ele provoca a queda do número global que repre-

senta uma determinada amostra de água.

A principal vantagem desse método é a sua flexi-

bilidade, pois, no caso de não termos um dos pa-

Gregório MA, Zuffo AC

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 34-53 | Jul a Set,  2020



45

râmetros utilizados nas fórmulas dos índices ofi-

ciais de qualidade de água, o indicador composto 

poderá ser adaptado para essa nova situação. Da 

mesma forma, se para o local do estudo houver 

disponibilidade de outros(s) parâmetro(s) além 

daqueles necessários para a estimativa de um 

IQA em particular,  ainda existe a possibilidade de 

ampliar o número de parâmetros de indicadores 

de qualidade da água para poder enquadrá-los, 

mais precisamente, em suas respectivas Classes 

de qualidade (por exemplo, as classes definidas 

pela Resolução CONAMA 357/2005).

O IQA, apesar de fornecer uma avaliação direta, 

não substitui uma avaliação mais detalhada da 

qualidade das águas de uma determinada amos-

tra de água (ZUFFO e GENOVEZ, 2006).

4 METODOLOGIA
4.1 Enquadramento das Águas do Ribeirão 
Anhumas

A pesquisa realizada por Grillo (2003) relatou 

que as águas do ribeirão Anhumas são tão ruins 

que isso chega a comprometer a qualidade dos 

Rios Atibaia e Piracicaba. Porém ele não está so-

zinho; outros afluentes comprometidos também 

colaboram com a degradação desses rios.

De acordo com SILVA (2004), o ribeirão Anhumas 

é responsável por cerca de 50% da carga orgâni-

ca doméstica que chega ao Rio Atibaia, tornando 

o ribeirão Anhumas o maior poluidor individual 

do Atibaia. Esse índice diminuiu após a instala-

ção de 25 ETEs ao longo dos anos; em 2016, o 

índice caiu para 13,69 % (SNIS, 2016).

Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Pi-

racicaba-Capivari-Jundiaí, o ribeirão Anhumas é 

enquadrado como um rio de Classe 4, ou seja, um 

rio com os piores padrões previstos para a quali-

dade das águas.

Admitindo essa preocupação, faz-se necessário 

o acompanhamento da qualidade e quantida-

de de água na região sudeste do Estado de São 

Paulo onde se inserem os Rios Jaguari, Atibaia e 

Capivari, que percorrem área de intenso desen-

volvimento agrícola, industrial e adensamento 

humano. Essa necessidade ficou evidenciada 

quando foi criado em 1991 o Comitê de Bacias 

PCJ, a partir do qual houve uma intensa mobili-

zação governamental em prol dos recursos hí-

dricos do Estado de São Paulo e posteriormente 

do país.

A partir da criação desse Comitê, os órgãos 

de controle da qualidade da água passaram a 

apresentar monitoramentos mais frequentes de 

qualidade e quantidade. O principal índice de 

classificação da qualidade passou a ser o IQA. 

Monitoramento este realizado em todas as ba-

cias hidrográficas do Estado de São Paulo.

4.2 Resolução CONAMA 357/2005 e Suas 
Atualizações (410/2009 e 430/2011)

A resolução CONAMA 357/2005, seus comple-

mentos e atualizações dispõem sobre a classifi-

cação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabe-

lece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. Essa Resolução substitui a Resolução 

antecedente, conhecida como CONAMA 20/86 

(RESOLUÇÃO CONAMA Nº 410/2009 e RESOLU-

ÇÃO CONAMA Nº 430/2011).

As águas de melhor qualidade podem ser apro-

veitadas em uso menos exigentes, desde que 

isso não prejudique a qualidade da água, além de 

outros critérios pertinentes. A Tabela 3 apresen-

ta os limites das classes I, II, III e IV da Resolução 

CONAMA 357/2005 para os parâmetros utiliza-

dos neste trabalho.
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Tabela 3 - Limites dos parâmetros de qualidade de água segundo Resolução CONAMA 357/2005 e suas atualizações.

Parâmetro Unidade
Classe CONAMA 357/2005

Especial (I) II III IV

Temperatura °C <40 <40 <40 <40

Fósforo Total (P) mg/L P < 0,020 < 0,030 < 0,050 Sem limite**

Cor Verdadeira mg Pt/L Natural Natural 75 Sem limite**

Ferro Total mg/L 0,3 0,3 5,0 -

Sólidos Totais mg/L 500 500 500 500

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L - - - -

Sólidos Suspensos Fixos mg/L - - - -

Sólidos Suspensos Totais mg/L - - - -

Sólidos Totais Voláteis mg/L - - - -

Sólidos Totais Fixos mg/L - - - -

Nitrogênio 
Amoniacal Total 

Kjeldahl

p/ pH<7,5 mg/L N < 3,7 < 3,7 < 13,3 Sem limite**

p/ 7,5<pH<8,0 mg/L N < 2,0 < 2,0 < 5,6 Sem limite**

p/ 8,0<pH<8,5 mg/L N < 1,0 < 1,0 < 2,2 Sem limite**

p/ pH>8,5 mg/L N < 0,5 < 0,5 < 1,0 Sem limite**

DQO mg/L O
2

< 3,0 < 5,0 < 10,0 Sem limite**

OD mg/L O
2

> 6,0 > 5,0 > 4,0 > 2,0

Turbidez UNT < 40 < 100 < 100 Sem limite**

pH --- 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0

Coliformes Totais # /100 ml < 200 < 1000 < 2500 Sem limite**

Coliformes Fecais # /100 ml < 100* < 500* < 1000* Sem limite**

Óleos e Graxas mg/L virtualmente 
ausentes

virtualmente 
ausentes

virtualmente 
ausentes

toleram-se 
iridescências

* Valores adotados (estimados, por não estarem definidos pela resolução CONAMA 357/2005).

** = valor mínimo para o parâmetro.

4.3 Metodologia Para Escolha dos  
Parâmetros Avaliados

As diferentes formas de aporte tornam, na práti-

ca, inexequível a análise sistemática de todos os 

poluentes que possam estar presentes nas águas 

superficiais. Deste modo, a escolha dos parâme-

tros físicos, químicos e microbiológicos indicati-

vos para avaliar o índice de qualidade de água do 

escoamento superficial urbano (IQApd) foi reali-

zada por meio de consultas via  correio eletrônico, 

no qual foi solicitado aos especialistas (professo-

res doutores e profissionais) com notório conhe-

cimento na área elegerem, entre várias dezenas 

de elementos, quais eram os mais representativos 

para  criar o índice de qualidade de água para o 

escoamento superficial urbano. Após a compila-

ção minuciosa dos dados recebidos, os parâme-

tros mais representativos escolhidos foram:

√ Parâmetros Físicos: coloração, série de resíduos 

(filtrável, não filtrável, fixo e volátil), temperatura 

e turbidez;

√ Parâmetros Químicos: carbono orgânico dissol-

vido, demanda química de oxigênio (DQO), ferro 

total, fósforo total, oxigênio dissolvido, óleos e 

graxas, pH, série de nitrogênio (Kjeldahl, amonia-

cal, nitrato e nitrito);

√ Parâmetros Microbiológicos: coliformes fecais, 

coliformes totais.

4.4 Metodologia para Cálculo do Índice de 
Qualidade de Água do Escoamento Superficial 
Urbano (IQApd)

Na elaboração do IQA, foram utilizados parâmetros 

que refletiam a contaminação dos corpos hídricos 

poluídos, principalmente pelo lançamento de es-

goto doméstico. Esse índice fora criado com o intui-

to de possibilitar o controle das águas que tinham 

como principal finalidade o abastecimento público.

A utilização de poucos parâmetros de qualidade de 

água pode, por um lado, facilitar o estabelecimento 
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de um índice de fácil determinação, mas, por ou-

tro, pode ser insuficiente para garantir uma correta 

avaliação da real condição da água analisada.

Existe, em muitos casos, a disponibilidade de um 

número maior de parâmetros para a análise da 

qualidade, mas somente poucos entram no côm-

puto do IQA. Dessa forma, este trabalho apresen-

ta uma metodologia que permita a incorporação 

de outros parâmetros, quando disponíveis, ou a 

substituição quando um ou mais desses parâme-

tros, que são utilizados na composição do IQA, 

não estejam disponíveis.

Os parâmetros de qualidade de água podem ser 

entendidos como indicadores de qualidade, mas 

que isoladamente não informam necessariamen-

te a qualidade da água. Uma avaliação de um gru-

po de parâmetros, expressos em um número, pode 

facilitar a classificação da qualidade da água.  

Observa-se que a classificação aqui obtida não 

terá relação com o enquadramento da Classe para 

os usos preponderantes, mas simplesmente para 

identificação do grau de degradação da qualidade 

das águas do escoamento superficial urbano.

A metodologia aplicada para o equacionamento 

do método da Teoria dos Jogos Cooperativos (CGT 

– Cooperative Game Theory), ou seja, aquele utili-

zado como equacionamento do IQA originalmen-

te proposto pela CETESB em 1976, foi analisada 

conjuntamente com as Classes definidas pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces. 

Essa inclusão serve para balizar os resultados da 

qualidade da água de pontos amostrados.

Segundo Zuffo e Genovez (2006), os pesos utiliza-

dos para cada um dos critérios devem ser relativi-

zados e recalculados com a inclusão de novo(s) ou 

exclusão de algum(s) parâmetro(s). Dessa forma, 

os pesos de todos os critérios somados devem ser 

iguais à unidade, ou seja, devem ser padroniza-

dos. Dessa forma, com a inclusão de novo(s) pa-

râmetro(s) ou a subtração de outro(s), os valores 

resultantes desse índice não corresponderão mais 

aos valores globais que representam as classes de 

qualidade de água definidas pela Cetesb, como 

ilustrados na Tabela 1. Por essa razão torna-se ne-

cessária a inclusão das Classes I, II, III e IV da Reso-

lução CONAMA 357/2005 nesta análise. 

A função de distância utilizada nesse método é 

fornecida pela Eq. 3: 
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Em que:

αi = são os pesos atribuídos a cada um dos parâ-

metros;

fi,w = é o pior valor obtido para o parâmetro i;

fi(x) = é o valor do parâmetro i na posição x.

Segundo Zuffo (1998), os métodos multicriteriais 

baseados na distância são aqueles que definem 

uma distância mínima entre a alternativa avaliada 

com uma “Solução Ideal”, ou uma distância máxi-

ma de uma solução “Status Quo”.

No caso da “Solução Ideal”, quanto menor for a dis-

tância da alternativa avaliada, mais próxima estará 

da solução ideal. Já no caso da solução “Status Quo” 

(aquela solução que engloba os piores desempe-

nhos em todos os critérios), quanto maior a distância 

de uma solução, essa seria logicamente a solução de 

melhor compromisso, pois se está mais distante da 

pior solução, e pode ser entendido que está mais 

próxima da melhor solução (Zuffo et al., 2002).

5 RESULTADOS SOBRE O MÉTODO DA TEORIA 
DOS JOGOS COOPERATIVOS 
A Fig. 4 apresenta as funções de valores para os pa-

râmetros utilizados neste estudo. Para sua obten-

ção foram utilizados os valores preestabelecidos 

pela Cetesb, quando os parâmetros de qualidade 

de água correspondiam a um dos nove já utiliza-

dos pelo IQA, ou foram novamente definidos ba-
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seados nas recomendações da Resolução Conama 

357/2005 conforme os valores apresentados na 

Tabela 3, quando não definidos pela Cetesb.

Após a escolha dos elementos, foi realizada nova 

pesquisa com os especialistas (professores dou-

tores e profissionais com notório conhecimento) 

por meio de correio eletrônico, com a finalidade 

de obter a opinião técnica desses profissionais 

quanto aos valores dos pesos relativos de cada 

um dos indicadores de qualidade adotados. Esses 

pesos são importantes para definir uma métrica a 

ser empregada para definir o grau de poluição das 

águas do escoamento superficial urbano e desse 

modo permitir a classificação dessas águas.

A Tabela 4 explana a solicitação realizada para 

obtenção dos valores dos pesos aos profissionais 

que avaliaram individualmente cada um dos parâ-

metros escolhidos, sendo que, após o recebimen-

to de todas as Tabelas preenchidas, como poderá 

ser observado um exemplo desta preenchida na 

Tabela 5, os seus valores foram compilados e os 

resultados finais foram apresentados na Tabela 6.

Tabela 4 - Tabela comparativa para obtenção dos 
pesos utilizados no cálculo do valor do IQApd.

Tabela comparativa dos valores para atribuição do novo IQA 
Modificado Enviada para Preenchimento

Nome Peso 
Atribuído (w)

Valor 
Atribuído

Parâmetro De 
Qualidade Da 

Água

Peso 
(w)

Temperatura < Oxigênio 
dissolvido 0,17

Temperatura < Coliformes 
termotolerantes 0,15

Temperatura <
Potencial 

hidrogeniônico 
- pH

0,12

Temperatura <

Demanda 
Bioquímica 

de Oxigênio - 
DBO5,20

0,1

Temperatura < Temperatura da 
água 0,1

Temperatura < Nitrogênio total 0,1

Temperatura < Fósforo total 0,1

Temperatura < Turbidez 0,08

Temperatura < Resíduo total 0,08

∑ 0,000 ∑ 1

Peso Atribuido 
(w) 14 

elementos
#DIV/0!

Tabela 5 - Tabela comparativa preenchida para 
obtenção dos pesos utilizados no cálculo do valor do 

IQApd.

Tabela comparativa dos valores para atribuição do novo IQA 
Modificado Preenchida

Nome Peso 
Atribuído (w)

Valor 
Atribuído

Parâmetro De 
Qualidade Da 

Água

Peso 
(w)

Temperatura 0,075 < Oxigênio 
dissolvido 0,17

Temperatura 0,070 < Coliformes 
termotolerantes 0,15

Temperatura 0,070 <
Potencial 

hidrogeniônico 
- pH

0,12

Temperatura 0,065 <

Demanda 
Bioquímica 

de Oxigênio - 
DBO5,20

0,1

Temperatura 0,100 = Temperatura da 
água 0,1

Temperatura 0,075 < Nitrogênio total 0,1

Temperatura 0,080 < Fósforo total 0,1

Temperatura 0,055 < Turbidez 0,08

Temperatura 0,085 > Resíduo total 0,08

Σ 0,675 0,075 ∑ 1

Peso Atribuido 
(w) 14 

elementos
1,000

Tabela 6 - Peso atribuído para os parâmetros de 
qualidade de água, utilizados neste estudo.

Nome Peso Atribuído (w)

E. Coli 0,110

Coliformes Totais 0,115

Cor Aparente 0,015

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 0,075

Ferro Total 0,030

Nitrogênio Total Kjeldahl 0,075

Oxigênio Dissolvido 0,130

Óleos e Graxas 0,060

Fósforo Total 0,075

pH 0,090

Sólidos Suspensos Totais 0,030

Sólidos Totais 0,060

Temperatura 0,075

Turbidez 0,060

A Fig. 4 apresenta as curvas médias de variação 

de qualidade em funções de valores para cada 

um dos parâmetros de qualidade de água de es-

coamento superficial urbano (IQApd) avaliados 

neste estudo.
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Figura 4 - Funções de valor para os parâmetros de qualidade de água utilizados neste estudo.
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O método multicriterial CGT foi utilizado para esta-

belecer um indicador que representasse a variação 

da qualidade da água temporalmente. A metodo-

logia foi adotada para possibilitar a classificação 

da qualidade das águas em locais onde há carência 

ou fartura desses parâmetros, utilizados ou não em 

indicadores de qualidade de água oficiais.

Os valores das funções preestabelecidas no cálculo 

do IQA foram aplicados aos parâmetros, obtendo- 

se os valores com sua respectiva análise multicrite-

rial para a indicação dos padrões da qualidade das 

águas estimada pelo método CGT. Assim, verifica- 

se nos resultados que  um único parâmetro com 

nota baixa é responsável pela redução do valor glo-

bal de toda a amostra, o que é mais coerente com o 

tipo de análise a que se propõe.

Espera-se que o método CGT, utilizado pela Cetesb, 

cujo arcabouço corresponde a um produtório, seja 

eficiente para esse tipo de análise. A incorporação 

de novos parâmetros na análise juntamente com 

a comparação dos limites das classes segundo a 

norma oficial (Conama) também deve ser viável. A 

utilização dos limites inferiores das classes padrão 

definidas pelas agências como alternativas ana-

lisáveis possibilitará estabelecer em qual classe a 

amostra de água avaliada está inserida.

Ressalta-se que essa metodologia não tem o obje-

tivo de enquadramento de cursos d’água, mas sim 

o de localizar um grau de poluição das águas em 

uma métrica já utilizada pela Cetesb para o con-

trole de poluição difusa. Dessa forma, essa me-

todologia ampliada possibilita um acompanha-

mento do “grau” de poluição dos cursos d’água 

durante a ocorrência de eventos pluviosos.

6 CONCLUSÕES SOBRE O ÍNDICE DE QUALIDADE 
DE ÁGUA DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL 
URBANO (IQAPD)
O trabalho de caracterização das condições de 

qualidade da água do escoamento superficial e 

da estimativa das cargas poluidoras na bacia do 

ribeirão Anhumas, nos períodos seco (de abril a 

setembro) e chuvoso (outubro a março), irá con-

ceituar bem a necessidade do conhecimento da 

avaliação de um corpo hídrico em uma área ur-

bana sob diferentes condições hidrológicas.

Por meio da aplicação do IQApd será possível ob-

servar que as águas das precipitações poderão 

enquadrar-se em 5 classes diferentes, de pés-

simas a ótimas, salientando que na bacia estu-

dada não existiu uma visão preservacionista dos 

recursos naturais durante seu desenvolvimento, 

sendo a tônica a ocupação desordenada dos so-

los, inclusive das áreas de proteção dos manan-

ciais, em favor da expansão urbanística.

O IQApd tem como principal objetivo traduzir 

os parâmetros de qualidade de um determina-

do evento pluvioso em nota de classificação, de 

modo a facilitar a comunicação com o público 

não técnico. Mostra-se como uma importante 

ferramenta para a avaliação da qualidade de 

água de escoamento superficial; entretanto, 

cabe ressaltar que esse índice deve ser adota-

do como uma complementação às informações 

geradas por cada um dos parâmetros avaliados 

em conformidade com os padrões de qualida-

de determinados pelas legislações específicas. 

Vale salientar ainda que as análises isoladas 

das variáveis que compõem o IQApd não são 

suficientes para uma boa análise desta água, já 

que as oscilações dessas variáveis são compen-

sadas umas às outras, mantendo o índice está-

vel. Desse modo, espera-se  a definição de um 

valor de referência, o qual indicará a qualidade 

da água do escoamento superficial em um de-

terminado momento durante o evento. Os valo-

res apontados nas análises devem corresponder 

veementemente àqueles cuja hipótese indicaria 

possíveis valores que refletissem a condição real 

dessas águas.
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Portanto, o cálculo do IQApd, além de fornecer 

resultados de fácil interpretação, representa-

rá bem a qualidade das águas de escoamento 

pluvial do ribeirão Anhumas. Assim, poder-se-á 

avaliar que a intensidade, a duração e a precipi-

tação total proporcionam um impacto marcante 

na qualidade e quantidade de poluentes presen-

tes no corpo receptor (Rio Atibaia), promovido 

pelo escoamento superficial das águas de chuva.
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Resumo
O assoreamento de reservatórios frequentemente reduz sua vida útil. Foram realizadas simulações da produção 

de sedimentos afluentes ao reservatório de abastecimento público Bom Jardim, em de Uberlândia (MG), por 

meio do software SWAT (Soil and Water Asscessment Tool), com o objetivo de avaliar a interferência do tipo de 

uso do solo no aporte de sedimentos do reservatório. Nas simulações aplicou-se o tipo de uso do solo e variou- 

se a porcentagem de Agricultura substituída por Floresta. Verificou-se que quanto maior a porcentagem de 

Agricultura substituída por Floresta, menor a produção de sedimentos. Utilizou-se um programa para cálculo 

de assoreamento de reservatórios e concluiu-se que quanto maior o reflorestamento em áreas de Agricultura, 

menor é o assoreamento no reservatório.

Palavras-chave: Uso e Ocupação do Solo. Assoreamento. Reservatório Bom Jardim. SWAT.

Abstract
The silting of reservoir often reduces its life. Simulations about production of tributary sediments to the Bom Jardim 

public supply reservoir, in Uberlândia (MG), were performed through the SWAT software (Soil and Water Asscess-

ment Tool), in order to evaluate the interference of the land use in the reservoir sediment supply. In the simulations, 

the type of land use was applied, and the percentage of Agriculture replaced by Forest was varied. It was verified 

that the higher the percentage of Agriculture replaced by Forest, the lower the sediment production. A program was 

used to calculate sedimentation of reservoirs and the conclusion is that the greater the reforestation in Agriculture 

areas, the lower the sedimentation in the reservoir.

Keywords: Land Use and Occupation. Silting. Bom Jardim Reservoir. SWAT.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos motivos pelos quais os reservatórios são 

construídos é o abastecimento de água. A erosão 

a montante de um reservatório deposita sedi-

mentos na base do reservatório, o que diminui sua 

capacidade de armazenamento de água e, conse-

quentemente, sua utilidade para esse propósito.

A movimentação de sedimentos para os corpos 

hídricos é uma consequência do intemperismo 

que ocorre nos acidentes geográficos, e pode 

ser acelerada por fatores mecânicos de acordo 

com as técnicas de manejo do solo usadas. Para 

tanto, o planejamento de conservação do solo e 

da água necessita de conhecimento das relações 

entre os fatores que causam a perda de solo e de 

água, e dos que ajudam a diminuir tais perdas 

(WINCHELL et al., 2013).

O objetivo principal deste trabalho foi simular a 

quantidade de sedimentos que chega num ma-

nancial de abastecimento público; como exem-

plo, este foi aplicado no Reservatório Bom Jar-

dim, na cidade de Uberlândia em Minas Gerais.

O SWAT (Soil and Water Assessment Tool) é um 

modelo matemático que permite que diferentes 

processos físicos sejam simulados em escala de 

bacia hidrográfica. Tem o objetivo de analisar os 

impactos das alterações no uso e na ocupação do 

solo sobre o escoamento superficial e subterrâ-

neo, produção de sedimentos e qualidade da água 

em bacias hidrográficas rurais e urbanas, onde a 

poluição difusa é a principal causa da degradação 

dos recursos hídricos (NEITSCH et al., 2005).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:
De acordo com Maidment (1993), modelo hidro-

lógico é a representação matemática do escoa-

mento de água e seus constituintes em alguma 

parte da superfície do solo ou subsolo.

Os modelos de qualidade de água e os modelos 

hidrológicos apresentaram um desenvolvimen-

to significativo nos últimos anos. Existem mo-

delos que tratam apenas de alguns processos 

hidrológicos, como escoamento, chamado de 

modelos chuva-vazão, e outros modelos que 

envolvem diversos processos, como escoamen-

to, transporte de sedimentos, crescimento ve-

getal, qualidade da água entre outros, os quais 

são mais complexos e envolvem um número 

maior de variáveis de entrada.

Vários modelos podem ser encontrados na lite-

ratura, onde a diferença entre cada um reside 

na resolução espacial e temporal de seus dados 

(BARROS, 2008).

O modelo AVGWLF (Arc View Generalized Water-

shed Loading Function Modelo) foi lançado em 

1987 e vem sendo melhorado desde então. O 

modelo atual inclui a interface com o Arc View, 

sendo utilizado em diversas bacias hidrográficas 

nos Estados Unidos. É indicado para o planeja-

mento de bacias hidrográficas onde os nutrien-

tes e os sedimentos são as principais preocupa-

ções. Para o escoamento superficial e o aporte de 

sedimentos, são usadas a equação curva número 

(CN) e a equação de perda de solos (USLE), com-

binadas com concentração média de nutrientes, 

baseada no uso do solo (EPA, 2005).

O SWAT (Soil and Water Assessment Tool) é um 

modelo muito usado para simulações. Foi desen-

volvido em 1996, nos EUA, pelo Serviço de Pes-

quisa Agrícola localizado na Universidade Texas 

A&M. O SWAT incorpora grande parte dos avan-

ços contidos em outros modelos hidrológicos e 

de qualidade de água, e objetiva predizer o im-

pacto do uso e manejo do solo sobre o ciclo hi-

drológico, transporte de sedimentos e qualidade 

da água em bacias hidrográficas. 

O SWAT é um modelo matemático que permite 

que diferentes processos físicos sejam simu-

lados em escala de bacia hidrográfica. Tem o 

Influência do tipo de uso e ocupação do solo no assoreamento do reservatório Bom Jardim, Uberlândia-MG
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objetivo de analisar os impactos das alterações 

no uso e ocupação do solo sobre o escoamento 

superficial e subterrânea, produção de sedimen-

tos e qualidade da água em bacias hidrográficas 

rurais e urbanas, onde a poluição difusa é a prin-

cipal causa da degradação dos recursos hídricos 

(NEITSCH et al., 2005).

O estudo da erosão dos solos é muito importante 

sob os aspectos sociais e econômicos, uma vez 

que analisa as perdas de solo em terras agricul-

táveis e em outras áreas de interesse imediato, 

bem como pelos efeitos indiretos, como no as-

soreamento dos rios, lagos e reservatórios (DA 

SILVA et al., 2012). Com a aplicação de modelos 

hidrossedimentológicos que utilizam como da-

dos de entrada imagens de alta e moderada re-

soluções espaciais é possível detectar mudanças 

no uso do solo e analisar a variabilidade espacial 

e temporal dos impactos causados pela ação an-

trópica no escoamento superficial e na produção 

de sedimentos (BRAGA et al., 2013).

As investigações e pesquisas envolvendo o uso 

de modelos hidrológicos ainda são limitadas em 

função do grande número de informações neces-

sárias para descrever a variabilidade espacial e 

temporal dos sistemas naturais e da carência de 

dados detalhados referentes às variáveis de en-

trada nos modelos. Ainda assim, muitos trabalhos 

são executados com dados limitados e condições 

desfavoráveis. Algumas instituições públicas e 

privadas utilizam o SWAT para prognosticar pro-

blemas relacionados à erosão e assoreamento.

De acordo com revisão bibliográfica sobre de-

safios e perspectivas da aplicação do SWAT no 

Brasil, realizada por Bressiani et al. (2015), houve 

um crescimento do uso do modelo SWAT a par-

tir do ano de 2009, aumento este que pode ser 

justificado pelas oficinas de treinamento sobre o 

modelo no Brasil e pelo site do SWAT ter possi-

bilitado haver maior consciência sobre suas ca-

pacidades. Ainda nesta pesquisa, Bressiani et al. 

(2015) identificaram que muitos dos estudos que 

utilizam o modelo têm o objetivo de obter a pro-

dução e o transporte de sedimentos.

Machado et al. (2003) aplicaram o modelo SWAT 

para simular a carga de sedimentos produzida 

pela microbacia hidrográfica do Ribeirão dos 

Marins, em Piracicaba (SP), entre 1999 e 2000. 

Os resultados obtidos na simulação da produção 

de sedimentos foram comparados com os dados 

observados em um posto hidrossedimentomé-

trico, localizado no terço superior da microbacia. 

Também aplicaram o modelo na simulação de 

dois cenários alternativos de uso da terra, que 

geraram resultados para a validação do modelo.

A aplicação do modelo SWAT na bacia hidro-

gráfica do ribeirão Lavrinha (6,88km²), estudo 

realizado por Pinto (2011), mostrou-se adequa-

da nas simulações de escoamento, tanto para 

simulações diárias como mensais, sinalizando 

sua aplicabilidade para pequenas bacias hidro-

gráficas. No trabalho citado, o modelo também 

foi aplicado na simulação de diferentes cená-

rios, comprovando-se sua eficácia e sensibili-

dade, tanto na avaliação da produção como no 

transporte de sedimentos. A substituição de 

pastagem por eucalipto, por exemplo, resultou 

na redução da produção de sedimentos. Em ou-

tro cenário simulado, adotou-se mata ciliar ao 

longo de toda a rede de drenagem, o que evi-

denciou a concentração de sedimentos na calha 

do curso de água analisado.

A avaliação da erosão do solo foi realizada por 

Barsanti et al. (2013) em duas bacias na área do 

Pantanal, localizado no Mato Grosso do Sul, com 

cenários de uso do solo distintos, alternando ve-

getação nativa por pastagem ou agricultura em 

um período de 30 anos. Foi observado que a ero-

são aumenta efetivamente com a diminuição da 

vegetação densa. Nessas circunstâncias, foram 

geradas estimativas que possibilitam a escolha 
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de uma prática de manejo do uso do solo que mi-

nimizasse os danos ao meio ambiente. 

Da Silva, et al. (2013) fizeram o uso do SWAT para 

uma bacia hidrográfica situada na Paraíba, com 

o objetivo de avaliar as taxas de erosão e a gera-

ção de escoamento em um reservatório; o estudo 

demonstrou a importância da cobertura do solo 

para a gestão da captação. Afirmam que as taxas 

de erosão estimadas podem não ser tão precisas, 

mas os resultados são úteis para determinar as 

áreas propensas à erosão e, assim, priorizar a in-

tervenção nas mesmas, visto que as pesquisas de 

campo levariam muito tempo e teriam elevados 

custos financeiros. 

De Aragão et al. (2013) mostram que o escoa-

mento superficial foi incrementado por uma área 

mais antropizada e mais compactada devido à 

mecanização, por meio da aplicação do modelo 

SWAT à sub-bacia do Rio Japaratuba Mirim, em 

Sergipe, em seções de medição de estações de 

duas fazendas, visando à parametrização das 

duas bacias alinhadas por meio de processos de 

calibração e de validação. Foram realizadas si-

mulações do escoamento na bacia menor, a par-

tir dos parâmetros calibrados na bacia maior, e, 

reciprocamente, do escoamento na bacia maior. 

Os resultados também evidenciaram que o mo-

delo calibrado simulou bem o escoamento su-

perficial e conseguiu prever, de forma coerente, 

a produção de sedimentos.

Em outro estudo, Strauch, et al. (2013) analisa-

ram o quanto as BMPs (Melhores Práticas de Ges-

tão) podem contribuir para a gestão sustentável 

dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica 

chamada Pipiripau, localizada no Distrito Fede-

ral. Eles simularam pequenas bacias de retenção 

de sedimentos, terraceamento e rotação do sis-

tema de plantação do milho e averiguaram que 

as técnicas de construção de pequenos bolsões 

de armazenamento de sedimentos, combinadas 

com técnicas de terraceamento, foram as que 

geraram maior redução da taxa de produção de 

sedimentos (40%). Concluiu-se que as BMPs fo-

ram eficazes, e que seriam de semelhante eficá-

cia para outras áreas de cultivo intensivo da re-

gião, incluindo bacias hidrográficas que drenam 

para reservatórios nos quais o assoreamento é 

uma grande preocupação.

Betrie et al. (2011) usaram o modelo SWAT para 

modelar a distribuição espacial do processo de 

erosão/produção de sedimento na Bacia “Upper 

Blue Nilo” em escala diária e avaliar o impacto 

de diferentes intervenções de manejo do solo na 

produção de sedimentos. Neste caso, utilizaram 

a proposição de cenários com aumento nas áreas 

de reflorestamento e as BMPs. O reflorestamen-

to reduziu a produção de sedimentos tanto nas 

sub-bacias quanto nas saídas da bacia hidro-

gráfica; no entanto, a eficácia de cada BMP foi 

dependente da porcentagem de terreno disponí-

vel e das condições topográficas locais na bacia. 

Concluíram, ainda, que o efeito das BMPs pode-

ria ser potencializado por meio da implementa-

ção destas em conjunto com o reflorestamento 

em áreas íngremes.

Em estudo realizado por Emam et al. (2016) no 

distrito de Aluoi, localizado no centro do Vietnã, 

observou-se que o uso das BMPs diminui o escoa-

mento superficial e consequentemente reduz a 

erosão do solo em terras agrícolas. Então, sugerem 

que sejam implementados sistemas de terraços e 

sistemas de contorno em terras íngremes, com o 

intuito de reduzir a produção de sedimentos.

Muitos dos estudos realizados demonstram que 

a falta de dados dificulta a realização das simu-

lações; para isso, os resultados são tão precisos 

quanto a quantidade de dados que se inserem 

corretamente no modelo. Além disso, muitos 

trabalhos nacionais e internacionais sugerem 

práticas de manejo do solo e reflorestamento 

para reduzir a perda de solo, principalmente em 

terras agrícolas e áreas íngremes.
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3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da área de estudo:

A escolha do reservatório Bom Jardim para a 

execução prática do projeto se justifica pelo 

fato de este ser estratégico para a cidade de 

Uberlândia, visto que é responsável por 40% da 

água bruta utilizada para suprir a demanda de 

água da cidade.

A sub-bacia hidrográfica do ribeirão Bom Jardim 

(Fig. 1), que pertence à bacia hidrográfica do rio 

Uberabinha, está situada na região oeste do Es-

tado de Minas Gerais (Mesorregião do Triângulo 

Mineiro), entre as coordenadas 18°36’ e 19°22’ 

de latitude Sul e 47°57’ e 48°33’ de longitude 

Oeste. A sub-bacia em estudo fica entre a região 

Sul do município Uberlândia e Norte do municí-

pio de Uberaba (MG).

O clima da região é tropical, com estação seca 

entre os meses de maio e outubro e estação úmi-

da entre os meses de novembro e abril. A área 

drenada pela bacia do Ribeirão Bom Jardim é de 

397,35 km² e seu perímetro de 108,848 km.

O Ribeirão Bom Jardim nasce próximo à rodovia 

BR-050, no município de Uberaba, percorrendo 

aproximadamente 40 km até a confluência com 

o rio Uberabinha, que se situa nas proximidades 

da área urbana de Uberlândia. Próximo à sua foz, 

localiza-se a represa de captação de água do De-

partamento de Águas e Esgoto do Município de 

Uberlândia – DMAE (BRITO; RODRIGUES, 2001).

 
Figura 1. Localização da sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim

3.2 Modelo digital de elevação

Utilizou-se o software SWAT com o intuito de 

obter dados sobre a produção de sedimentos na 

bacia de estudo. Para isso, inseriram-se no SWAT 

os dados referentes ao tipo de uso de solo, tipo 

de solo e o modelo digital de elevação (MDE) da 

área da sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim, além 

de dados históricos de estações meteorológicas.

O modelo digital de elevação utilizado foi uma 

imagem radar, gerada a partir das imagens 
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obtidas no site do Banco de Dados Geomorfo-

métricos do Brasil, no projeto TOPODATA, que 

disponibiliza o Modelo Digital de Elevação para 

toda a região brasileira. Então fez-se o down-

load dos dados de Altitude das quatro cartas da 

região de Uberlândia (MG) e Uberaba (MG), de-

nominadas: 18S495, 18S48_, 19S495, 19S48_ e 

construiu-se o modelo digital de elevação, por 

meio do mosaico e tratamento das imagens 

com resolução de 90m.

A partir do modelo digital de elevação, o SWAT 

gera a hidrografia da bacia, faz a delimitação 

das sub-bacias (Fig. 2) e posteriormente usa es-

sas informações para gerar o mapa de declivi-

dade, de acordo com as classes de declividade 

escolhidas, conforme a inclinação presente no 

terreno (Tabela 1). 

Tabela 1 - Classes de declividade adotadas

Fases do Relevo Intervalos de 
Declividade em %

Área Ocupada

km² %

Plano 0 a 3 169.88 42.63

Suave ondulado 3 a 8 185.68 46.59

Ondulado 8 a 20 42.27 10.6

Forte ondulado < 20 0.71 0.18

Total 398.54 100

Assim, a partir do MDE e das classes inseridas, 

gerou-se um mapa de declividade do terreno e 

foram definidas 28 sub-bacias, conforme as in-

formações características da área e da hidrogra-

fia gerada, sendo que o reservatório ficou total-

mente inserido na sub-bacia 1, como pode ser 

visto na Fig. 2. Dessa maneira, definiu-se que o 

aporte de sedimentos que chega ao reservatório 

é igual ao aporte de sedimentos acumulado que 

chega à sub-bacia 1.

 
Figura 2. Sub-bacias do Ribeirão Bom Jardim geradas pelo modelo SWAT

3.3 Tipo de solo

O mapa de tipo de solos na região do Ribeirão 

Bom Jardim foi vetorizado no software ArcView 

na escala de 1:100.000, com base em levanta-

mento realizado por Brito (2002), no qual a área 

da bacia apresenta basicamente dois tipos de 

solo: Latossolo e Neossolo, que são subdividi-

dos em classificações mais específicas de acordo 

com as respectivas características, como pode 

ser visto na Fig. 3.
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Figura 3. Tipo de Solos – Sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim

Para inserir no banco de dados do modelo os di-

ferentes tipos de solo presentes na sub-bacia, 

foi utilizada uma macro específica para o SWAT, 

chamada de arquivo de pedotransferência, que 

atua na geração de dados específicos sobre o 

solo, utilizando características básicas sobre o 

solo, neste caso resultantes de estudo feito por 

Brito (2002) na região de estudo. 

3.4 Uso do solo

De acordo com Resende (2011), a bacia em es-

tudo era recoberta originalmente pela vegeta-

ção de Cerrado, mas desde a década de 1970 

iniciou-se o desmatamento da área, devido ao 

grande potencial de ser pioneira na expansão 

do agronegócio no Bioma Cerrado. Atualmente, 

o reservatório Bom Jardim é circundado por ex-

tensas áreas agrícolas, entrecruzadas por redes 

de estradas vicinais que podem constituir-se em 

caminhos preferenciais para sedimentos e de-

mais substâncias transportadas pelo escoamen-

to superficial.

De acordo com as atividades predominantes, 

classificou-se o uso do solo na região em cinco 

classes (Tabela 2), sendo elas: Agricultura, Pasta-

gem, Campos hidromórficos, Água e Floresta. As 

áreas denominadas por “Agricultura” represen-

tam as culturas mais comuns da região de Uber-

lândia e Uberaba. 

Tabela 2. Tipos de uso do solo

Manejo do solo
Área Ocupada

km² %

Agricultura 255,64 64,336

Campos hidromórficos 79,98 20,127

Pastagem 39,96 10,057

Vegetação 20,56 5,174

Água 1,22 0,306

Total 397,3536 100

A “Pastagem” representa as áreas com pasto 

destinadas à alimentação de gado. As áreas de-

signadas como “Campos hidromórficos” são as 

áreas localizadas no entorno de cursos de água, 

com solos mais úmidos e presença de mata ci-
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liar em sua maioria. O tipo de solo “Floresta” ca-

racteriza-se por florestas esparsas, áreas com 

reflorestamento ou vegetação nativa. O que é 

classificado como “Água” são todas as áreas nas 

quais há presença de cursos de água, incluindo o 

reservatório.

Para a elaboração do mapa de tipo de uso do solo 

(Fig. 4), foi utilizado o Sistema de Informações 

Geográficas QGIS 2.18, de licença livre e distri-

buído pela internet, e as imagens do satélite Re-

sourceSat II, do mês de setembro de 2015, dispo-

nibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), na página <satélite.cptec.inpe.

br> na internet.

As imagens foram georreferenciadas pelo Datum 

SIRGAS 2000 Zona 22S e classificadas de acordo 

com os usos propostos.

 
Figura 4. Mapa de tipo de Uso do Solo do Ribeirão Bom Jardim

Para a inserção dos dados de uso do solo no mo-

delo, foi preciso associar o tipo de manejo pre-

sente na área a uma classe do banco de dados 

do SWAT que mais se aproximasse do real. Des-

ta forma, foram utilizadas as seguintes classes 

(Tabela 3):

Tabela 3. Classes de uso do solo associadas às classes propostas pelo modelo

Classes de uso do solo na sub-bacia
Classes de Uso do Solo no banco de dados do 

SWAT

Sigla Descrição

Agricultura AGRL Agricultura Land-Generic

Campos hidromórficos RNGE Range-Grasses

Pastagem PAST Pasture

Vegetação FRST Forest-Mixed

Água WATR Water
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De acordo com o IBGE (2015), as culturas com 

maiores áreas presentes na região de Uberlândia 

e Uberaba são: soja, milho e cana-de-açúcar. En-

tão, dividiu-se a área de agricultura entre essas 

três culturas, utilizando-se a proporção real, dis-

ponível pelos dados do IBGE. Nesse sentido, os 

valores adotados foram: 52% de soja, 25,5% de 

milho e 22,5% cana-de-açúcar.

3.5 Parâmetros climáticos

O banco de dados climáticos do modelo SWAT dis-

põe somente de informações características dos 

Estados Unidos. Portanto, para a área em estudo, 

fez-se necessário inserir dados climáticos diários 

para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bom 

Jardim. Contudo, a sub-bacia não contém esta-

ções meteorológicas em seu interior, então op-

tou-se pela seleção das estações meteorológicas 

(Tabela 4) convencionais das cidades nas quais a 

sub-bacia está inserida: Uberlândia e Uberaba. 

Tabela 4. Dados de localização das estações 
climatológicas

Estação Latitude (°) Longitude (°) Elevação (m)

Uberlândia -18.92 -48.25 875

Uberaba -19.73 -47.95 737

Pastagem 39,96 10,057

Vegetação 20,56 5,174

Água 1,22 0,306

Total 397,3536 100

O modelo requer dados diários de precipitação 

(mm H
2
O), temperatura máxima e mínima do ar 

(°C), radiação solar incidente (MJ m-2 dia-1), veloci-

dade do vento (m.s-1) e umidade relativa do ar (%). 

A série histórica dos dados da estação meteoro-

lógica de Uberlândia foi cedida pelo Laboratório 

de Climatologia e Recursos Hídricos, pertencen-

te ao Instituto de Geografia, da Universidade Fe-

deral de Uberlândia, que disponibiliza dados de 

precipitação, insolação, temperatura, vento e 

umidade relativa. Os dados da estação meteoro-

lógica de Uberaba foram conseguidos no banco 

de dados do INMET.

Para que a caracterização das médias climáticas 

fosse representativa, optou-se pelo uso de uma 

série histórica de 36 anos: 1981 a 2015, período 

que possuía o maior número de dados contínuos 

nas séries históricas comuns às duas estações. 

Por mais que o período escolhido tenha sido o de 

maior número de dados contínuos, ainda foram 

encontradas falhas, que não são aceitas pelo 

modelo.  Então, para que estas fossem preen-

chidas, foi usado o Gerador Climático WXGEN 

(Weather Generator), um modelo gerador do es-

tado atmosférico desenvolvido por Sharpley & 

Williams (1990), que utiliza dados médios para 

gerar dados climatológicos diários e pode preen-

cher falhas de dados.

3.6 Aporte de sedimentos

Optou-se por inserir diferentes cenários de uso 

e ocupação do solo no modelo. A primeira simu-

lação representa o cenário real, com as culturas 

de milho, soja e cana-de-açúcar nas proporções 

reais em Uberlândia e Uberaba de acordo com 

o IBGE (2015), enquanto nas simulações poste-

riores fez-se alterações na área de Agricultura, 

substituindo-a por diferentes porcentagens de 

reflorestamento.

Após a inserção dos dados de entrada no mode-

lo, são gerados os resultados sobre a produção 

de sedimento para cada cenário imposto. Nessas 

circunstâncias, é possível observar resultados 

dos cenários mais extremos e os mais conserva-

cionistas (maiores áreas reflorestadas).   

Então, pôde-se estimar o quanto cada uso do 

solo influencia no aporte de sedimentos que 

chega ao reservatório. 
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3.7 Coletas em campo 

Foram definidos 5 pontos ao redor do reserva-

tório do Ribeirão Bom Jardim; os pontos 1, 2 e 3 

estão localizados imediatamente a montante do 

reservatório. As coletas de sedimentos de fundo 

e as medições de vazão e das concentrações de 

sólidos suspensos, nestes três pontos, têm a fun-

ção de levantar, respectivamente, a granulome-

tria dos depósitos de fundo e as cargas de sedi-

mentos em suspensão afluentes ao reservatório. 

Os pontos 4 e 5 localizam-se imediatamente a 

jusante do reservatório, sendo que neles foram 

levantadas as vazões e concentrações de sólidos 

suspensos com o propósito de conhecer as car-

gas de sedimentos efluentes ao reservatório. 

Para determinação das concentrações de sólidos 

totais, sólidos dissolvidos e sólidos suspensos 

foram realizados os ensaios no Laboratório de  

Saneamento, localizado na Faculdade de Enge-

nharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia 

(FECIV - UFU). Para isso, foi utilizada a metodolo-

gia proposta pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT): NBR 10664 Águas - Determina-

ção de resíduos (sólidos) - Método gravimétrico.

Para a determinação da curva granulométrica 

das amostras de depósitos de fundo coletadas, 

foi utilizada a metodologia proposta pela ABNT: 

NBR 6457 de 1986 Amostras de Solo - Preparação 

para Ensaios de compactação e ensaios de carac-

terização, e em seguida foram utilizados ensaios 

propostos pela ABNT: NBR 7181 Solo – Análise 

Granulométrica. Esses ensaios foram realizados 

no Laboratório de Geotecnia da FECIV – UFU.

3.8 Estimativa do volume do reservatório  

Com a carta planialtimétrica levantada pelo 

Exército brasileiro no ano de 1983, fez-se o mo-

delo numérico de terreno, a partir do qual cons-

truiu-se uma macro do Excel que permitiu calcu-

lar a área inundada e o volume acumulado para 

diferentes cotas. De uma forma geral, essa rotina 

computacional armazena as coordenadas e as 

cotas do modelo de terreno na forma de matri-

zes e verifica qual ponto está ao sul do contorno 

da barragem e, ao mesmo tempo, abaixo de uma 

cota de nível de água pré-fixada. Dessa forma, 

a área inundada e o volume de água acumulado 

podem ser estimados como:

∆𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∆𝑥𝑥 ∗	∆𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝐴𝐴 ≤ 𝑁𝑁𝐴𝐴
∆𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝐴𝐴 > 𝑁𝑁𝐴𝐴  (1)

𝐴𝐴 =#∆𝐴𝐴𝐴𝐴
&

'()

  (2)

∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = ∆𝑥𝑥 ∗ ∆𝑦𝑦 ∗ (𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑍𝑍𝑉𝑉) 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝑉𝑉 ≤ 𝑁𝑁𝑁𝑁
∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝑉𝑉 > 𝑁𝑁𝑁𝑁

 

 (3)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉$%& =(∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
+

,-.

  (4)

Nessas expressões, ∆x e ∆y representam os espa-

çamentos entre os nós do modelo numérico de 

terreno, nas direções Leste e Norte, respectiva-

mente. NA é o valor pré-fixado para a cota do ní-

vel da água no reservatório, enquanto Zi é a cota 

do terreno no nó i do MNT. A diferença entre NA 

e Zi corresponde à profundidade do reservatório 

no referido nó. Note-se que, se o nível de água 

estiver abaixo do nível do terreno, os incremen-

tos de volume ∆Voli não são computados. O volu-

me final do reservatório (VolRES
), para a superfície 

livre na cota NA é, enfim, calculado como a soma 

dos volumes incrementais.

Para o cálculo do assoreamento de reservatórios, 

foi utilizado um programa desenvolvido por Maia 

et al. (2002), construído na linguagem Visual Ba-

sic e aplicado aos objetos do Excel.
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3.9 Índice de abatimento – ou de atenuação – 
de assoreamento

Com os cenários de áreas de floresta incremen-

tais, conjectura-se que haja reduções nas cargas 

de sedimentos gerados na sub bacia. Conse-

quentemente deverá ser observada uma atenua-

ção do assoreamento do reservatório, quando 

comparada com a situação real, na qual os cená-

rios conservacionistas não foram aplicados.  Uma 

forma de mensurar essa redução consiste no cál-

culo do índice de abatimento de assoreamento. 

Dessa maneira, o índice de abatimento leva em 

conta o volume assoreado que foi reduzido, em 

um intervalo de tempo, mediante a aplicação dos 

cenários conservacionistas. Nesse caso, tal índi-

ce pode ser calculado, genericamente, como:

𝐼𝐼𝐼𝐼#(%) =
(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉+ − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉#)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉+
× 100  (5)

Na Eq. (5), IA
k
 é o índice de abatimento de asso-

reamento, calculado em escala anual, enquanto 

Vol1
 e Vol

k
 são, respectivamente, os volumes de 

sedimentos depositados no reservatório, no ce-

nário real e em um cenário k qualquer. Com essa 

descrição, o índice de abatimento pode ser inter-

pretado como a redução percentual do assorea-

mento, em comparação com o cenário real. Esse 

indicador é especialmente interessante em ter-

mos práticos, uma vez que permite vislumbrar, 

de forma simples, a magnitude dos benefícios 

ambientais provocados pela aplicação de um ou 

mais cenários conservacionistas. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, são apresentados os resultados refe-

rentes às simulações feitas com diferentes ce-

nários, demonstrando o quão significativa é a 

substituição de Agricultura por Floresta na pro-

dução de sedimentos e no consequente aporte 

dos mesmos até o reservatório. No modelo SWAT, 

a quantidade de sedimentos que é transportada 

com a água por um canal em um determinado 

tempo é chamada de SED_IN e a média diária da 

vazão em um canal durante um espaço de tem-

po é nomeada FLOW_IN. Para isso, é correlacio-

nada a produção de sedimentos (ton) e a vazão 

(m³/s), que chegam na sub-bacia 1, na qual está 

inserido o reservatório Bom Jardim. Desta forma, 

adota-se que o aporte de sedimento contribuin-

te ao reservatório é igual ao SED_IN da sub-bacia 

1. Essa variável é especialmente importante para 

a estimativa do assoreamento de reservatórios, 

uma vez que representa numericamente a massa 

de sedimentos afluentes durante um determina-

do intervalo de tempo. Nesse contexto, este tra-

balho adotou intervalos mensais, de forma que o 

aporte de sedimentos é estimado em toneladas 

por mês.

Curvas de aporte mensal de sedimentos em fun-

ção da vazão média mensal são apresentadas na 

sequência. A Fig. 5 (A) é referente aos cenários 

com substituição de pequenas porcentagens de 

Agricultura por Floresta, cenários estes que re-

presentam situações mais próximas à realidade, 

situações mais viáveis na prática, as quais po-

deriam ser adotadas por proprietários de terras 

na área da sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim, 

caso haja alguma política de incentivo ao reflo-

restamento de áreas atualmente ocupadas por 

atividades agrícolas. A partir dos gráficos apre-

sentados na Fig. 5, pode-se observar que houve 

diminuição no aporte de sedimentos de forma 

proporcional ao aumento da área de Floresta em 

substituição à Agricultura. 

Nas simulações com cenários de 2, 4, 6, 8 e 10% 

de Agricultura substituída por Floresta, a média 

de redução do aporte de sedimentos foi respecti-

vamente de 0.56, 1.12, 1.65, 2.17 e 2.71%.

Já a Fig. 5 (B) mostra substituições mais signifi-

cativas na porcentagem de Agricultura por Flo-
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resta. Trata-se de cenários mais extremos, nos 

quais haveria troca de grandes áreas de cultivo 

por Floresta. Neste gráfico, tem-se as porcen-

tagens de 10, 20, 30, 40, 50 e 100% de agricul-

tura por áreas verdes (Florestas). Tais mudanças 

resultaram em uma diminuição mais acentuada 

do aporte de sedimentos: 2.71, 5.37, 7.95, 10.30, 

12.76 e 23,47% respectivamente.

 

 

     

 

0

3000

6000

9000

12000

15000

0 4 8 12 16 20 24

Pr
od

uç
ão

 d
e 

se
di

m
en

to
s (

t)

Vazão (m³/s)

Real

2%

4%
6%

8%

10%

0

3000

6000

9000

12000

15000

0 4 8 12 16 20 24

Pr
od

uç
ão

 d
e 

se
di

m
en

to
s (

t)

Vazão (m³/s)

Real

10%

20%

30%

40%

50%

100%

A 

B 

Figura 5 - Porcentagem de Agricultura substituída por Floresta no cenário Real
(A): Substituição de pequenas porcentagens de Agricultura por Floresta na sub-bacia.  

(B): Substituição de porcentagens mais representativas de Agricultura por Floresta na sub-bacia.
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Pode-se afirmar assim que a diminuição da pro-

dução e o consequente aporte de sedimentos ao 

reservatório estão intimamente ligados à subs-

tituição de áreas de Agricultura por Floresta. 

Considerando a situação real, na bacia do Ribei-

rão Bom Jardim, 64.34% da área é ocupada por 

Agricultura, então, por menores que sejam as 

porcentagens de Agricultura substituída por Flo-

resta, há atenuação na chegada de sedimentos 

ao reservatório. A despeito disso, essas reduções 

revelaram-se pouco expressivas para pequenos 

incrementos de área florestal, uma vez que ate-

nuações no aporte superiores a 5% somente são 

conseguidas com mais de 20% da área de agri-

cultura substituída por floresta. Quando estas 

variáveis são dispostas em um gráfico (Fig. 6) de 

dispersão, pode-se revelar uma tendência apa-

rentemente linear entre elas.
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Figura 6 - Relações proporcionais entre a redução do aporte de sedimentos ao reservatório e a supressão da área de 
agricultura por floresta

Apesar do comportamento aparentemente linear, 

a linha de tendência que melhor representa as re-

lações percentuais entre a redução do aporte de 

sedimentos ao reservatório e a supressão de áreas 

agrícolas com substituição por florestas é uma lei 

de potência dada pela seguinte expressão:

𝑦𝑦 = 0,295 ∙ 𝑥𝑥*,+,*-  (6)

Na Eq. 6, y é a porcentagem média de redução de 

aporte de sedimentos ao reservatório, enquan-

to x representa a porcentagem de área de agri-

cultura substituída por reflorestamento. Essa 

expressão pode ser especialmente interessante 

para uso prático, diante da necessidade de uma 

previsão expedita da atenuação do aporte de se-

dimentos ao reservatório, em função do aumen-

to de zonas reflorestadas na bacia analisada.

4.1 Levantamentos de campo

A descarga de massa é fisicamente definida 

como a massa de uma determinada substância, 

transferida por unidade de tempo. No contexto 

do presente estudo, o principal interesse consiste 

no levantamento das descargas de massa de se-

dimentos nos principais pontos de afluência ao 

reservatório do Bom Jardim, de maneira a indicar 

a quantidade de sedimentos que chega ao reser-

vatório em um determinado intervalo de tempo. 

Essa variável foi estimada no item anterior, que 
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apresentou valores de descargas mensais, com a 

variável SED_IN dada em toneladas por mês. 

Neste item, são apresentados os resultados das 

campanhas de campo, com intuito de comparar 

os resultados estimados pelo modelo compu-

tacional, com resultados oriundos de medições 

instantâneas in loco. Os resultados das três cam-

panhas de campo são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Resultados de vazão, concentração de sólidos totais e descargas de massa de sólidos

Campanha Data Ponto  Vazão medida 
(m3/s)

Concentração 
de sólidos totais 

(mg/L)

Descarga de massa 
de sólidos (ton/dia)

1 jun/2017 1 0,0308 1,18 0,003146

2 out/2017 1 0,000757 0,11289 0,00000738

3 nov/2017 1 0,0000846 0,0915 0,00000067

1 jun/2017 2 0,3782 0,1004 0,003282

2 out/17 2 0,178 0,1609 0,002474

3 nov/2017 2 0,4079 0,0716 0,002522

1 jun/2017 3 3,257 0,1091 0,030704

2 out/2017 3 1,74 0,1836 0,05165

3 nov/2017 3 2,746 0,3907 0,1099

1 jun/2017 4 1,953 0,3049 0,0514

2 out/17 4 0,13283076 0,116 0,003083

3 nov/2017 4 0,469 0,10833 0,00439

1 jun/2017 5 2,354 2,349 0,47773

2 out/2017 5 3,145 0,114 0,023186

3 nov/2017 5 3,009 0,0891 0,01812

A Fig. 7 mostra a espacialização dos 5 pontos, onde foram feitas as coletas de dados em campo, todos lo-

calizados no entorno do reservatório em análise. 

 
Figura 7 - Pontos de Coleta no entorno do Reservatório Bom Jardim
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Os pontos 1, 2 e 3 indicam seções afluentes ao re-

servatório do Bom Jardim. Nota-se que as maio-

res descargas de sedimentos afluentes ocorrem 

no ponto 3, que se refere a uma seção transver-

sal do curso de água principal (Ribeirão Bom Jar-

dim) a montante do reservatório. Os pontos 1 e 2 

apresentam descargas secundárias pelo afluente 

direto ao reservatório (córrego da Enxada), cujas 

descargas de massa resultaram em valores com 

ordem de grandeza menores do que no ponto 3. 

Salienta-se que todas as medições aqui apresen-

tadas foram realizadas em período de estiagem, 

o que justifica os valores inexpressivos das des-

cargas de massa dos afluentes 1 e 2, uma vez que 

suas vazões foram pequenas. A pequena massa 

de dados, resultante de apenas três coletas, ainda 

não permite respostas conclusivas sobre o com-

portamento da descarga de sólidos afluentes ao 

reservatório, em função da vazão, relação conhe-

cida como curva-chave de sedimentos. De fato, 

esse comportamento exige dados mais numero-

sos, o que somente será possível com coletas sis-

temáticas que, embora em andamento, fogem do 

escopo do presente trabalho. 

Comportamentos inconclusivos também são in-

dicados pelas descargas efluentes ao reservató-

rio, verificadas nos pontos 4 e 5. Na campanha de 

junho/2017, medições no ponto 5, no canal de 

derivação que interliga o reservatório à estação 

de captação de água, registraram concentrações 

elevadas de sólidos que resultaram em descar-

ga de massa exagerada e duvidosa, uma vez que 

grande parte do sedimento deveria ser retida no 

reservatório. Como este ponto situa-se aproxi-

madamente 500 m a jusante da comporta por 

onde a água é retirada do reservatório, optou-se 

por deslocar o ponto 5 para uma seção imedia-

tamente após essa comporta, de forma a cap-

turar com mais exatidão a saída de sedimentos 

para este canal. Essa alteração foi realizada nas 

campanhas de outubro/2017 e novembro/2017, 

o que resultou em valores de concentração uma 

ordem de grandeza menores do que na campa-

nha de junho/2017. Esse comportamento prova-

velmente é mais verossímil, haja vista que regis-

trou descargas de sedimentos inferiores à soma 

das descargas de entrada no reservatório. 

No ponto 4, as descargas de sólidos medidas em 

junho/2017 superaram os registros do mesmo 

ponto, medidas nas duas campanhas seguintes. 

Essa superação em uma ordem de grandeza ain-

da não permite concluir sobre a confiabilidade 

do dado de junho/2017, o que ratifica a impor-

tância de demais campanhas de campo. 

Além disso, é importante frisar que o experimen-

to para cálculo de sólidos em laboratório pode 

gerar uma gama de erros, visto que pode haver 

perda de compostos na evaporação e na calci-

nação, além de ganho de massa pela oxidação; 

sendo assim, é um método passível de erros (NBR 

10664). A tendência é que tais imprecisões se-

jam potencializadas quando as concentrações de 

sólidos são pequenas, o que naturalmente ocorre 

nos períodos de estiagem. 

Durante as campanhas de campo, sedimentos de 

fundo foram coletados nos pontos 2 e 3, situados 

imediatamente a montante do reservatório, com 

intuito de obter a granulometria dos depósitos. 

A curva granulométrica encontrada para os dois 

tipos de depósitos analisados, referente às três 

visitas a partir dos ensaios de Análise Granulo-

métrica, encontram-se na Fig. 8. 

Para a construção da curva de granulometria 

foram detectadas parcelas dos depósitos que 

fazem parte de cada fração: areia grossa, média 

ou fina, argila e silte. Esses resultados revelam 

que, no ponto 2, a maior parte dos sedimentos 

é composta por areia média, enquanto no ponto 

3 a maioria é areia fina. Em ambos os pontos, as 

frações de silte e areia são ínfimas e não perfa-

zem sequer 10% da amostra total. É interessante 

comentar que o ponto 2 consiste numa vereda, 

situada na confluência do córrego da Enxada 

com o reservatório do Bom Jardim e que, por 
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isso, está praticamente dentro do reservatório. 

Como o ponto 3 é uma seção com característi-

cas de rio, entende-se que o sedimento colhido 

no ponto 2 representa, com mais semelhança, os 

sedimentos depositados no fundo do reservató-

rio. Em todo caso, a área drenada pelo ponto 2 

é pequena diante daquela drenada pelo ponto 

3. Em outras palavras, o sedimento que passa 

pelo ponto 3 representa com maior abrangência 

os sedimentos gerados na bacia de contribuição 

ao reservatório. Como todas as curvas indicam 

sedimentos com frações arenosas nitidamente 

predominantes, optou-se por utilizar uma curva 

granulométrica média para as futuras estimati-

vas de assoreamento do reservatório. Assim, em 

termos médios, os depósitos de sedimentos são 

constituídos por 96,71% de areia, 2,23% de silte 

e 1,06% de argila. 

 
Figura 8 - Curva Granulométrica dos depósitos coletados nos pontos P2 e P3

4.2 Cota-volume do reservatório

Com base na metodologia descrita anteriormen-

te, foi possível reconstruir as curvas cota-volume 

e cota-área inundada do reservatório do Bom 

Jardim. Salienta-se que, na ausência de batime-

tria, essa estimativa fundamentou-se em mapas 

planialtimétricos confeccionados antes da exis-

tência do reservatório. Assim, a fixação de diver-

sas cotas para o nível da água e sua comparação 

com as cotas advindas do modelo numérico de 

terreno possibilitaram a obtenção de tais curvas, 

as quais são ilustradas pela Fig. 9.

A partir de comparações com o contorno do re-

servatório, obtido a partir de imagens aéreas, a 

cota do nível de água máximo foi considerada 

como 804 m, o que representa um volume acu-

mulado de 7,30 hm³. Para efeito de cálculo de as-

soreamento, este foi considerado como o volume 

máximo normal do reservatório. As campanhas 

hidrométricas de campo, realizadas em outu-

bro/2017 e novembro/2017, identificaram que a 

profundidade do canal de derivação (ponto 5) é 

de 2 m, para um nível de água aproximadamente 

1 m abaixo do nível superior das comportas. Com 

esse raciocínio, fixou-se a cota do nível de água 

mínimo operacional igual a 801 m. 
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Figura 9 - Curvas cota-volume e cota-área inundada calculadas para o reservatório do Bom Jardim

4.3 Estimativa do assoreamento do 
reservatório

Para utilização do modelo de assoreamento fo-

ram necessários dados de aporte de sedimentos, 

de vazões afluentes gerados pelo modelo SWAT, 

além dos valores de vazão, da curva-chave de se-

dimentos afluentes ao reservatório Bom Jardim. 

As curvas-chave representam a relação entre 

a descarga de massa de sedimentos e a vazão 

afluente, variáveis cujos comportamentos foram 

estimados, para cada cenário de uso do solo, pe-

los gráficos apresentados no item 4.3 deste ca-

pítulo. A única diferença é que o modelo compu-

tacional para a previsão de assoreamento requer 

que as descargas sejam calculadas em toneladas 

por dia e não em toneladas mensais, conforme as 

estimativas originais pelo SWAT. Essas curvas são 

determinantes para a predição da quantidade de 

sedimentos que se acumula no fundo do reserva-

tório ao longo dos anos. 

Resumidamente, para uma dada vazão afluente, 

quanto mais inclinadas forem as retas que tangen-

ciam esta curva, maior será o aporte de sedimentos 

e maior o potencial de se formarem depósitos de 

fundo que reduzem o volume do reservatório. Por 

isso, usos do solo que levam a maiores aportes de 

partículas fatalmente condicionarão assoreamen-

tos mais acelerados. Nesse contexto, a curva-cha-

ve de sedimento, utilizada na simulação do cenário 

Real, é apresentada pela Fig. 10, a seguir. 

 

 
 

Figura 10 - Curva-chave de sedimentos afluentes ao reservatório para o cenário Real
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Com a aplicação do modelo computacional, foi 

feito o cálculo do assoreamento de reservató-

rios, que permitiu quantificar, aproximadamen-

te, a redução do volume do sistema com o passar 

do tempo. A partir do cálculo do assoreamento, 

foi obtido o Índice de Abatimento Anual do As-

soreamento do reservatório (%), pelo qual é pos-

sível visualizar facilmente quantos por cento de 

abatimento anual do assoreamento do reserva-

tório Bom Jardim, certa área de reflorestamento 

gera, seja ela de Agricultura (Fig. 10).

Na Fig. 11, é possível ver que, com 100% de re-

florestamento das áreas da sub-bacia ocupadas 

por Agricultura, haveria um abatimento de quase 

24% do assoreamento no reservatório Bom Jardim
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Figura 11 - Índice de Abatimento Anual do assoreamento do reservatório

5 CONCLUSÃO
O aporte de sedimento contribuinte ao reser-

vatório (SED_IN da sub-bacia 1) reduziu-se com 

as substituições de diversas porcentagens de 

Agricultura por Floresta, variando de 0,56% a 

23,47%, com as substituições de 2 e 100% res-

pectivamente. 

O assoreamento do reservatório seguiu o com-

portamento esperado de acordo com os resul-

tados de SED_IN, ou seja, houve maior asso-

reamento no Reservatório para o cenário Real, 

seguido dos cenários com pouca substituição de 

Agricultura por Floresta, enquanto os cenários 

com grandes porcentagens de substituição de 

Agricultura por Floresta geraram grande redu-

ção no assoreamento, chegando a 22,6 e 6,9% 

respectivamente.

Tais abatimentos mostram  quão importante são 

as reduções de áreas de Agricultura e por Flores-

tas, o que poderia ser implantado em função de 

ações como o Pagamento por Serviços Ambien-

tais (PSA), que traria benefícios diretos para a 

terra dos proprietários, tratando-se de melhor 

conservação dos recursos naturais das proprie-

dades e benefícios indiretos para toda a popula-

ção, como o menor assoreamento do reservató-

rio Bom Jardim, que influencia o abastecimento 

público da cidade de Uberlândia - MG.
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Resumo
Reatores UASB são amplamente utilizados para o tratamento de esgotos sanitários devido ao seu baixo custo 
de operação e menor geração de lodo. Essa tecnologia, unicamente, pode não atingir os níveis de eficiência 
adequados para o lançamento de efluentes nos corpos hídricos. Atualmente, o processo ecotecnológico deno-
minado wetlands construídos para tratamento de esgotos sanitários é uma tecnologia consolidada, ao passo 
que permite taxas de remoção de matéria orgânica acima de 80%, possui operação simples e baixo custo de 
manutenção. A pesquisa consistiu em dimensionar, construir e monitorar um sistema piloto de wetland cons-
truído de fluxo vertical com alimentação contínua, recebendo esgotos sanitários tratados de reatores UASB. 
Os resultados indicam altas taxas de remoção de matéria orgânica (84,9%) e acréscimo médio de nitratos da 
ordem de 3,54 mgNO

3
-N.L-1 no efluente, além de remoção de Fósforo Total e Nitrogênio Total de 37,2% e 27,3% 

respectivamente, porém baixa eficiência em relação ao parâmetros bacteriológicos (≈1 unidade log para E. coli). 
Palavras-chave: Wetlands construídos de fluxo vertical. Banhados construídos. Typha domingensis Pers. UASB. 
Wetlands construídos em escala real. Pós-tratamento.

Abstract
UASB reactors are widely used for the treatment of sanitary sewers due to their low operation costs and low sludge 
generation. However, this technology, merely, cannot reach the adequate levels of efficiency to effluent discharge 
in water bodies. Currently, the ecotechnological process for treatment of sanitary sewage called “constructed wet-
lands” is a consolidated technology that allows organic matter removal rates above 80%, has simple operation and 
low cost. This research consisted in design, constructing and monitoring a vertical flow constructed wetland pilot 
system with continuous feed and receiving treated sanitary sewers from UASB reactors. The results indicate high 
rates of organic matter removal (84.9%) and average nitrates addition of 3.54 mgNO

3
-N.L-1 in the effluent, besides 

removal of Total Phosphorous (P-PO4) and Total Nitrogen of  37.2% e 27.3% respectively, but low efficiency related 
to bacteriological parameters (≈1 log unit for E. coli).
Keywords: Vertical flow constructed wetlands. Constructed wetlands. Typha domingensis Pers. UASB. Real-scale 
constructed wetlands. Post-treatment.
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1 INTRODUÇÃO
A falta de tratamento dos esgotos sanitários dete-

riora a qualidade da água, o que afeta diretamente 

a produção de energia, comida, produção agrícola, 

industrial e qualidade ambiental. Estima-se que 2,3 

bilhões de pessoas têm pouco ou nenhum acesso 

ao saneamento no mundo, e que esse cenário leve 

a óbito 502.000 pessoas por ano devido a doenças 

de veiculação hídrica  (World Health Organization, 

2017). Os esgotos sanitários contêm patógenos, 

alto teor de matéria orgânica e, quando lançados 

sem tratamento nos corpos hídricos, comprome-

tem a qualidade das águas para o consumo huma-

no, contribuindo para as estatísticas acima.

A tecnologia de reatores UASB (reatores anaeró-

bios de fluxo ascendente) para tratamento de 

esgotos é consolidada e difundida em regiões 

tropicais e subtropicais. Esses reatores são uti-

lizados para tratamento primário de efluentes e 

consistem de estruturas reforçadas de concreto, 

normalmente retangulares. A distribuição do 

efluente é realizada pela base do reator, em fluxo 

ascendente, onde o efluente entra em contato 

com uma camada de manta de lodo ocasionando 

as reações bioquímicas com as bactérias anaeró-

bias e consequente remoção de carga orgânica 

(Mara, 2003). Esses reatores permitem uma efi-

ciência de remoção de DBO5,20 (demanda bioló-

gica de oxigênio) que varia entre 60% e 80% (von 

Sperling et al., 2001), porém pouca ou nenhuma 

remoção de nutrientes e patógenos, demandan-

do um pós-tratamento do efluente para atendi-

mento a requisitos legais e preservação hídrica.

Wetlands construídos (constructed wetlands – CW) 

é outra tecnologia para tratamento de esgotos 

sanitários, que pode ser utilizada como pós-trata-

mento de efluentes, inclusive após reatores UASB. 

Consiste de uma ou mais células (lagoas imper-

meabilizadas) preenchidas com meio poroso (bri-

ta, cascalho ou areia grossa) que dá condições 

a formação de biofilme e suporte a macrófitas 

(Vymazal, 2010). A remoção de matéria orgânica 

se dá por processos físicos, químicos e biológicos 

através da baixa velocidade de escoamento, filtra-

ção, presença das raízes e rizomas e das bactérias 

que se desenvolvem no meio líquido e aderidas 

ao biofilme no substrato (Calijuri et al., 2009). 

Wetlands construídos podem ser divididos em três 

grandes categorias: fluxo superficial (free water 

surface – FWS), subsuperficial (subsurface flow - 

SSF) e sistemas híbridos. Os SSF CWs podem ser 

de fluxo vertical (vertical subsurface flow – VSSF) 

ou horizontal (horizontal subsurface flow – HSSF) 

(Zhang et al., 2014). Nos VSSF CWs, o afluente é 

distribuído geralmente pela superfície e passa 

pelo meio poroso verticalmente, sendo coletado 

no fundo da célula. A profundidade útil do sistema 

raramente é maior que 0,60 m, limitado pelo cres-

cimento máximo das raízes (Cooper et al., 1996; 

Kadlec & Wallace, 2009). Zhang et al. (2014) afir-

mam que esse sistema necessita de menor área 

que os HSSF CWs e encontraram taxas de remo-

ção de 89,9% para DBO
5,20

, 51,6% para nitrogênio 

total e 64,3% para fósforo total.

O tratamento de esgotos sanitários utilizando-se 

reatores UASB e wetlands  construídos em conjun-

to é pouco explorado, e isso se deve ao número 

limitado de reatores UASB de grande porte que 

geralmente estão implantados em países tropi-

cais da América Latina e na Índia, onde a tecnolo-

gia adquire melhores eficiências devido ao clima 

(Mara, 2003). Ambos os sistemas possuem alta 

capacidade de remoção de carga orgânica no tra-

tamento de esgoto bruto, porém os reatores UASB 

não removem nutrientes significativamente, algo 

que os wetlands construídos possuem capacidade 

de remoção em determinados modos e operação. 

Nesse contexto, este trabalho tem como hipótese 

avaliar se o uso complementar dessas duas tec-

nologias proporciona um efluente de qualidade e 

consequente preservação dos recursos hídricos, 

além de avaliar o desempenho de um CW de fluxo 

vertical subsuperficial como pós-tratamento de 

efluentes sanitários tratados por reator UASB. 
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2 METODOLOGIA 
2.1 Local da Pesquisa

A construção e o monitoramento do CW de flu-

xo vertical subsuperficial ocorreu na Estação de 

Tratamento de Esgoto Los Angeles, localizada no 

município de Campo Grande/MS. O wetland de 

fluxo vertical subsuperficial está localizado nas 

coordenadas de latitude 20°39'27.27"S e longi-

tude 54°50'52.36"O. O clima do local, segundo 

a classificação de Köppen, situa-se na faixa de 

transição entre o subtipo Cfa (mesotérmico úmi-

do sem estiagem), em que a temperatura do mês 

mais quente é superior a 25ºC, tendo o mês mais 

seco mais de 30 mm de precipitação, e o subtipo 

Aw – tropical úmido com estação chuvosa no ve-

rão e seca no inverno (Embrapa, 2009).

2.2 Componentes Básicos do Sistema de 
Tratamento da ETE Los Angeles

A ETE Los Angeles é responsável por tratar em 

torno de 90% do efluente doméstico do municí-

pio de Campo Grande, o que perfaz uma vazão 

média de 900 L.s-1. O tratamento é composto por 

três etapas: 1) tratamento preliminar (gradea-

mento e desarenador); 2) tratamento primário 

(reatores UASB); 3) tratamento físico-químico. 

No tratamento preliminar, o efluente passa por 

um sistema de gradeamento para retirada de 

sólidos grosseiros e segue para um desarena-

dor para retirada de partículas de areia e demais 

sólidos. Após esse processo, no tratamento pri-

mário, o efluente é distribuído entre 10 reatores 

UASB (capacidade individual de 90 L.s-1), onde 

permanece por um tempo de detenção em tor-

no de 8 horas e segue para um floco-decantador 

(tratamento físico-químico), onde é dosado an-

tiespumante e cloreto férrico para permitir o pro-

cesso de decantação de partículas, além de inibir 

odores do tratamento anaeróbio. Finalmente, o 

efluente tratado é lançado no Rio Anhanduí que 

é classificado, segundo o Conama 357/2005, 

como um rio de classe IV.

Como o objetivo do experimento foi avaliar o uso 

da tecnologia de wetlands para tratamento de 

efluentes domésticos oriundos de reatores UASB, 

foi necessário instalar o experimento próximo de 

uma “Caixa de Distribuição” que reúne o efluente 

proveniente do reator UASB antes de seguir para 

o “Floco-Decantador”. Desse modo, pôde-se 

realizar a tomada de efluente por esta “Caixa de 

Distribuição”. A Fig. 1 apresenta o croqui da ETE 

e a locação de cada etapa do tratamento, bem 

como a localização do experimento.

Figura 1 - Croqui da ETE Los Angeles e localização do experimento.
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2.3 Componentes do Wetland de Fluxo  
Vertical Subsuperficial

O CW de fluxo vertical subsuperficial objeto deste 

estudo foi projetado em sete componentes. Pri-

meiramente, foi instalado um tubo de PEAD de 

3/4" por um sistema de sifão invertido que toma 

o efluente proveniente dos reatores UASB da ETE 

Los Angeles até um reservatório de 1000 litros, 

denominado “Reservatório de Efluente” (Fig. 2-1), 

onde foi instalado um registro na tubulação de 

entrada do efluente e um extravasor para retirar 

o excesso de efluente que retorna para a “Caixa 

de Distribuição”. Neste reservatório também foi 

adaptado um sistema de peneiramento, a base de 

tela de sombreamento para retenção de sólidos e 

lodo carreado para evitar entupimento nas man-

gueiras do sistema de distribuição superficial.

Em seguida, foi instalado um dispositivo para 

controle de vazão (Fig. 2-2) que é alimentado pelo 

efluente em sua parte superior e, na inferior, fo-

ram colocadas 09 mangueiras que compõem o 

sistema de distribuição (Fig. 2-3). Como o nível 

do “Reservatório de Efluente” é constante, pode- 

se ajustar a altura desse dispositivo de maneira a 

controlar a vazão de entrada do sistema. Após o 

dispositivo controlador de vazão, as mangueiras 

se conectam a outras 09 tubulações em PEAD 

3/4” (Fig. 2-4), que perfazem os 09 pontos de dis-

tribuição fixos no substrato (“Distribuição – Eta-

pa 1 e 2”). Em seguida, o efluente percolado pelo 

meio poroso é captado na base do CW por um sis-

tema de tubulações, também em PEAD 3/4” (Fig. 

2-5), que se estendem até cada um dos lados do 

sistema; essas tubulações foram ligadas em for-

ma de “T” de modo que para cada lado existam 

dois pontos de captação de efluente, totalizando 

08 pontos. O efluente captado em cada uma das 

pontas das tubulações em PEAD é direcionado ao 

piezômetro central e deste o fluxo segue por outra 

tubulação até o “Reservatório de Pré-Descarte” 

(Fig. 2-6) e este (Fig. 2-7) recebe todo o efluente 

tratado do sistema para lançamento final.
 

 

 
 

Reservatório de 
Efluente Controle de Vazão

Distribuição 
Etapa 1

Distribuição
Etapa 2

Captação de 
Efluente

Reservatório de Pré-
Descarte

EXTRAVASOR 

ENTRADA 

1 2 3 

4 5 6 

Tubulação de 
Descarte

7 

Figura 2 - Componentes do VSSF-CW.
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2.4 Dimensionamento dos parâmetros 
principais

O dimensionamento da área do VSSF-CW foi reali-

zada com base na taxa de aplicação de 0,67 m².hab-
-1.d-1 e por uma carga orgânica equivalente a 25 ha-

bitantes, o que perfaz ≈16,7 m² de área total. 

Para o substrato, com base na profundidade da 

zona de raízes da Typha domingensis Pers., ado-

tou-se a profundidade de 0,62 m. 

Quanto à forma de preenchimento do substra-

to, foi escolhido o modelo proposto por Kadlec 

& Wallace (2009) para composição do substra-

to do VSSF-CW, onde se inicia por uma primeira 

camada de areia na superfície, que tem a função 

de suporte às plantas, além de evitar que o sol 

entre em contato diretamente com a brita, o que 

pode ocasionar superaquecimento das raízes.  A 

segunda camada é composta por brita nº 0 (ma-

lha de 12 milímetros), e a terceira camada (fun-

do) por brita nº 1 (malha de 24 milímetros), que 

é um cascalho de granulometria maior, tendendo 

a evitar entupimentos no sistema de captação do 

efluente tratado. O resumo das principais carac-

terísticas do sistema (as built) é apresentado na 

Tabela 1.

Tabela 1 - Principais características de dimensionamento (as built).

Parâmetro Valor Unidade

Altura útil do leito 0,62 m

Altura da coluna d’agua no substrato 0,35-0,37 m

Comprimento 4,4 m

Largura 3,8 m

Área superficial 16,7 m²

Taxa de aplicação hidráulica 180 mm..m-2.d-1

Tempo de detenção ≈1,7 d

Vazão 1 3,0 m³.d-1

Altura do preenchimento com areia grossa 0,10 m

Altura do preenchimento com brita 0 (pedrisco) 0,25 m

Altura do preenchimento com brita 1 0,27 m

Taxa de aplicação de DBO
5,20

 (estimada) 17,0 g.m-2.d-1

Taxa de aplicação de DQO (estimada) 40,9 g.m-2.d-1

Taxa de aplicação de N. Amoniacal (estimada) 8,7 g.m-2.d-1

Taxa de aplicação de NTK (estimada) 11,6 g.m-2.d-1

Taxa de aplicação de Fósforo Total (estimada) 0,7 g.m-2.d-1

1 Vazão estimada do projeto.

2.5 Aspectos construtivos e outros 
dimensionamentos

Além do dimensionamento dos parâmetros bá-

sicos de projeto de wetlands construídos, vários 

detalhes e aspectos construtivos não reportados 

frequentemente na literatura foram acompa-

nhados e registrados neste estudo.

2.5.1 Preparação do terreno e impermeabilização

Para a instalação da manta impermeável, foi 

necessário preparar o terreno previamente. 

Para a abertura da vala, como se tratou de uma 

escavação de aproximadamente 12 m³, foi ne-

cessário utilizar uma retroescavadeira, sendo 

que o ajuste fino das dimensões projetadas e 

a uniformização do terreno foram realizados 

manualmente. Após a uniformização (Fig. 3), 

o terreno foi compactado para receber a lona 

impermeável de PEAD com 1 mm de espessura, 

material tipicamente utilizado em aterros sani-

tários, o que garantiu boa resistência e qualida-

de da impermeabilização. 
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 Figura 3 - (I) Operários realizando o ajuste fino das dimensões do wetland; (II) Manta de PEAD de 1 mm utilizada.

2.5.2  Sistema de captação de efluente tratado

Um bom sistema de captação de efluentes em 

wetlands de fluxo vertical deve ser bem distribuí-

do pela sua base, além de proporcionar equida-

de na captação em diferentes pontos para evitar 

caminhos preferenciais. O método implantado 

consiste de tubos de PEAD 3/4” que partem de 

um piezômetro central até cada um dos lados do 

sistema, totalizando 4 tubos (Fig. 4-I). Na ponta 

de cada tubo, foi instalado um dispositivo “T” 

e inserido um outro tubo na transversal com as 

duas pontas sem obstrução (Fig. 4-III), que ca-

racteriza o ponto de captação do efluente tra-

tado, totalizando assim 8 pontos de captação. O 

sistema foi dimensionado visando ao posiciona-

mento simétrico de cada ponto de captação con-

forme o croqui da Fig. 5.

  
 

 
 

TUBO DE SAÍDA 

PIEZÔMETRO 

Figura 4 - (I) Visão geral do sistema de captação de efluente tratado; (II) Detalhe do tubo de saída para o “Reservatório 
de Pré-Descarte”; (III) Detalhe de um dos pontos de captação.
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Figura 5 - Croqui do sistema de captação do efluente.

2.5.3  Preenchimento do Substrato

O substrato do constructed wetland foi preenchido 

por areia, brita nº 0 e brita nº 1 com volumes esti-

mados em 1,7 m³, 4,2 m³ e 4,5 m³ respectivamente. 

Inicialmente, antes de se preencher a primeira ca-

mada com brita nº 1, todas as tubulações do siste-

ma de captação de efluente foram fixadas com fita 

adesiva em suas devidas posições, previamente di-

mensionadas, para não se movimentarem durante 

o preenchimento com o substrato, bem como os 5 

piezômetros também foram fixados.

Um fator relevante com relação ao substrato é 

a recomendação de lavá-lo antes de colocá-lo, 

pois contém muitas impurezas (Fig. 6-I), princi-

palmente grãos finos e solo, que podem preju-

dicar o correto funcionamento do sistema e até 

causar entupimentos, principalmente no início 

da operação. Dessa forma, todo o substrato foi 

lavado, porém adaptou-se um dispositivo para 

lavagem do substrato (Fig. 6-II), dado ao volume 

considerável de areia, brita e pedrisco. 

 

 
 Figura 6 – (I) Preenchimento com pedrisco (brita nº 0); (II) Detalhe do dispositivo utilizado para a lavagem do substrato.
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2.5.4  Sistema de distribuição de efluente

O sistema de distribuição é constituído por 9 

pontos de aplicação de efluente, através de tubos 

de PEAD Ø 3/4”, posicionados simetricamente 

na superfície do wetland construído. Esse siste-

ma foi escolhido pois, como os tubos de PEAD 

possuem um diâmetro muito superior à vazão de 

efluente aplicado em cada ponto, acaba-se por 

mitigar o efeito de entupimentos que ocorrem 

nos sistemas convencionais, que se baseiam em 

pequenos furos em tubos de PVC ou PEAD que 

muitas vezes se obstruem pela formação de lodo. 

A alimentação dos tubos de PEAD é realizada por 

de 09 mangueiras de Ø 6 mm que se conectam ao 

dispositivo de “Controle de Vazão” conforme a Fig. 

2-2. Como todas as mangueiras estão posiciona-

das e alinhadas na mesma altura, obtém-se uma 

distribuição de vazão de forma igualitária para 

cada tubo. Para evitar movimentações e manter a 

posição simétrica dos tubos PEAD, foram instala-

dos ganchos metálicos presos ao substrato.

A altura útil da coluna d’água no substrato foi ajus-

tada entre 0,35 e 0,37 m a partir da base objetivan-

do que as raízes das macrófitas adentrem mais efi-

cientemente no substrato para buscar o efluente.

  
 Figura 7 – (I) Mangueiras de Ø 6 mm que se conectam aos tubos de PEAD; (II) Sistema de distribuição em 9 pontos.

 
Figura 8 - Pontos de distribuição do afluente.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 73-93 | Jul a Set,  2020

Junior FHG, Ide CN, Omoto ES, Silva JB, Ribeiro ML

I II



81

2.6 Plantio e Monitoramento das Mudas

A espécie escolhida para compor o CW foi a Typha 

domingensis Pers., devido a sua notada capacida-

de de remoção de nutrientes, conforme reporta-

do por Di Luca et al., (2015) e Bonanno & Cirelli 

(2017), além de ser adaptada e relativamente 

abundante na região.

O local onde os espécimes foram retirados está 

localizado na base alagada de uma cadeia de 

morros que se localiza a 22 km (coordenadas: 

20°39'27.18"S / 54°50'52.65"O) do local onde o 

CW foi construído.

Os procedimentos de preparação, coleta, e plantio 

foram realizados na sequência e forma a seguir:

1) Antes do plantio, o substrato foi saturado com 

água potável com fluxo contínuo por duas se-

manas para que ocorresse o carreamento de im-

purezas e para que o ambiente fosse preparado 

para receber as mudas;

2) As mudas foram coletadas procurando-se 

preservar os rizomas e raízes;

3) As mudas foram lavadas para se retirar o ex-

cesso de solo e detritos;

4) O caule e rizomas/raízes foram cortados a um 

comprimento de ≈15 cm (Fig. 9-2);

5) As mudas foram plantadas2  em 56 covas equi-

distantes, o que totalizou 3,4 mudas/m² (2036 

mudas.ha-1) (Fig. 9-3);

6) Foram marcados 4 quadrantes e selecionadas 

20 mudas para realizar o monitoramento de de-

senvolvimento (Fig. 10-1);

7) O CW foi alimentado com água potável por 

mais 5 dias após o plantio, antes de ser alimen-

tado por efluente oriundo do reator UASB.

O monitoramento do desenvolvimento das ma-

crófitas marcadas foi realizado semanalmente 

de 22/10/2016 a 26/06/2017 com o uso de uma 

trena profissional, onde se mediu da base do 

caule (em contato com a superfície do CW) até 

o topo da maior folha da muda observada a cada 

medição.

2 Do primeiro plantio, que foi realizado em 10/09/16, morreram 12 mudas do total de 56. No dia 19/09/2016 foram plantadas novas mudas 
para substituição.
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 Figura 9 - (I) área alagada onde ocorreu a coleta da Typha Dominguensis Pers.; (II) Corte do caule e das raízes/rizomas; 

(III) Plantio das 56 mudas.
Data das imagens: 10/09/2016.

 

 
 Figura 10 - (I) Esquema de marcação dos quadrantes e das 20 mudas para monitoramento (35% do total);  

(II) Método de marcação das mudas. Data da imagem: 22/10/2016.

2.7 Controle e Monitoramento de vazão

Uma vez que a lâmina d’agua do Reservatório de 

Efluente (Fig. 2-1) é constante, pode-se contro-

lar e manter a vazão de entrada do sistema por 

meio do ajuste da altura do dispositivo de Con-

trole de Vazão (Fig. 2-2).

As medições de vazão foram realizadas por meio 

da mangueira que alimenta o dispositivo de 

Controle de Vazão (Fig. 2-2) e foram realizadas 

manualmente por cronometragem com um Cone 

de Imhoff (1 litro) no mínimo 3 vezes por semana 

em dias alternados, sendo uma medição no pe-

ríodo da manhã (entre 08:00 e 11:00) e outra à 

tarde (entre 14:00 e 16:30). Para cada amostra-

gem foram realizadas em média três medições; 

os resultados obtidos foram então planilha-

dos e calculou-se a taxa de aplicação em L.d-1, 

mm.m-2.d-1 e m².hab-1.d-1. Esse monitoramento 

constante foi útil para ajustes finos na altura do 

dispositivo de Controle de Vazão para manter a 

vazão de projeto.
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2.8 Monitoramento da Qualidade do Efluente

Para caracterizar o afluente e efluente do CW, fo-

ram realizadas 11 campanhas de amostragem 

entre janeiro e agosto de 2017. As amostras do 

afluente e efluente foram coletadas respectiva-

mente no dispositivo de “Controle de Vazão” e na 

“Tubulação de Descarte”, conforme a Fig. 2. As 

análises foram realizadas no laboratório da empre-

sa concessionária dos serviços de água e esgoto da 

cidade de Campo Grande/MS, que é acreditado3 na 

ISO/IEC 170254, de acordo com as técnicas preco-

nizadas no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater 22ª edição (APHA, 2012).

2.9 Metodologia estatística

Para inferir a média da população com base na 

amostra dos parâmetros de qualidade do efluen-

te analisado, foi aplicado o teste t-student com 

95% de grau de confiança;  para os parâmetros 

de monitoramento de qualidade, foi calculado o 

coeficiente de correlação de Pearson. Ambos os 

métodos foram auxiliados com o uso do software 

MiniTab® versão 16.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Desenvolvimento da Typha  
domingensis Pers.

A Typha domingensis Pers. teve uma ótima adap-

tação ao VSSF-CW alimentado com efluente do-

méstico de reator UASB. A taxa de mortalidade, 

após o primeiro plantio, foi de 12 mudas (21%) e 

foram pontuais os casos de mortalidade no pe-

ríodo de monitoramento. 

Com relação ao desenvolvimento das mudas, 

notou-se crescimento acentuado no primei-

ro trimestre, crescimento médio no segundo e 

baixo ou estável no terceiro (Fig. 11). O cresci-

mento médio no primeiro, segundo e terceiro 

trimestres foi respectivamente 84,4 cm, 60,7 

cm e 11,9 cm, demonstrando comportamento 

parecido ao verificado por Imolene (2003), que 

indica a característica da espécie de forte cres-

cimento nas primeiras semanas de vida seguido 

de um crescimento moderado e estabilização. A 

Fig. 13 demonstra as mudas com 42 e 256 dias 

respectivamente.

3 Laboratório acreditado nos parâmetros: temperatura, pH, turbidez, oxigênio dissolvido e DBO
5,20

.
4 Norma para “Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração”.

 
Figura 11 - Perfil de crescimento médio mensal das macrófitas.
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Figura 12 - Gráfico do intervalo para a média (α=95%).

  

 
Figura 13 - (I) mudas com 42 dias; (II) mudas com 258 dias (8,5 meses).

Com relação ao desempenho de cada quadran-

te, observa-se que não houve diferenças signi-

ficativas para a média de crescimento em cada 

quadrante, uma vez que o intervalo de confian-

ça para a média de se sobrepõem em todos os 

quadrantes conforme demonstrado na Fig. 12. 

Porém indica-se uma tendência crescente para a 

média na seguinte ordem: (Q1<Q2<Q3<Q4).

3.2 Resultado dos Parâmetros de Qualidade 
Analisados

As análises dos parâmetros de qualidade do 

afluente e efluente do VSSF-CW foram reali-

zadas entre 11/01/2017 e 03/08/2017. A Ta-

bela 2 sintetiza os resultados dos parâmetros  

monitorados.
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Tabela 2 - Resultados dos parâmetros de qualidade do CW.

Parâmetro Un. Entrada 
(Média ± S)

Saída 
(Média ± S) Variação (%)

Temperatura Ambiente 
n=10 ºC 33,6 ± 3,7

Temperatura da Amostra
n=11 ºC 25,5 ± 1,9 25,1 ± 1,7 1,6 ± 3,2

Condutividade
n=11 µS/cm 879,7 ± 183,1 786,3 ± 138,3 5,6 ± 35,8

pH
n=11 - 7,0 ± 0,3 7,1 ± 0,4  -0,3 ± 2,4

Turbidez 
n=10 UNT 70,7 ± 59,0 6,0 ± 1,8 86,8 ± 8,5

Oxigênio Dissolvido
n=11 mg.L-1 1,32 ± 0,80 3,55 ± 0,58 -262,3 ± 202,3

DBO 5,20
n=10 mg.L-1 86,5 ± 22,4 13,7 ± 8,3 84,9 ± 8,5

DQO 
n=11 mg.L-1 209,8 ± 161,7 50,4 ± 22,7  69,8 ± 12,8

Fósforo Total
n=11 mg.L-1 2,6 ± 0,7 1,7 ± 0,8 37,2 ± 23,0

Nitrito (NO
3
-N)

n=11 mg.L-1 0,118 ± 0,029 0,150 ± 0,140 -51,4 ± 187,7

Nitrato (NO
2
-N) 

n=8 mg.L-1 0,88 ± 0,59 4,42 ± 3,40 -525,9 ± 623,8

NTK 
n=11 mg.L-1 45,7 ±11,5 37,1 ± 8,4 29,0 ± 8,6

Nitrogênio Amoniacal (NH
3
-N)

n=11 mg.L-1 40,4 ± 9,7 23,4 ± 7,7 42,9 ±7,8

Nitrogênio Orgânico
n=11 mg.L-1 5,6 ± 4,3 5,9 ± 4,0  -64,5 ± 213,5

Nitrogênio Total
n=8 mg.L-1 43,4 ± 11,9 30,8 ± 8,4 27,3 ± 13,5

E. coli 
n=10 NMP.100mL-1 5,92x106 ± 6,73x106 6,10x105 ± 4,28x105 0,91 ± 0,41

Coliformes Totais
n=10 NMP.100mL-1 2,11x107 ± 3,04x107 1,48x106 ± 8,35x105 0,99 ± 0,43

Observação: Os resultados de E. coli e coliformes totais são apresentados em unidade logarítmica.      

3.2.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio e 
Demanda Química de Oxigênio

A eficiência média de remoção de DBO
5,20

 foi de 

84,1% com desvio padrão de 8,5%. Tal eficiên-

cia está coerente com resultados obtidos na li-

teratura para VSSF-CWs. Abdelhakeem & Kamel 

(2016) e Trein (2015) encontraram médias de 

remoção de 83% e 85% para VSSF-CWs de fluxo 

vertical com fluxo contínuo e intermitente, res-

pectivamente.

Para a demanda química de oxigênio, o sistema 

obteve eficiência média de 69,8% com desvio 

padrão de 12,8%. Os resultados estão dentro do 

reportado por Ilyas e Masih (2017), que encon-

traram valores entre 61 a 80% de remoção de 

DQO em VSSF-CWs com alimentação contínua. 

Aplicou-se o teste de t-student (α=95%) e ob-

teve-se eficiência máxima de 79% no intervalo 

de confiança para a DBO5,20
. O afluente ao CW 

variou significativamente no período com uma 

amplitude de 73,2 mg.L-1, o que pode ser expli-

cado pela ocorrência de chuvas no dia anterior a 

algumas amostragens. No entanto, essa variação 

não afetou a média dos valores de saída, o que 

demonstra boa adaptação do CW às variações de 

concentração no efluente. 

O gráfico do boxplot (Fig. 14) demonstra que a 

mediana da DBO
5,20

 do afluente (85,6 mg.L-1) está 
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mais próxima do segundo quartil e a da saída 

tende a ficar mais próxima do terceiro quartil. 

A DQO afluente variou consideravelmente, as-

sim como a DBO5,20 e, especialmente no dia 

19/04/2017, atingiu o valor atípico de 661,5 

mg.L-1 (Fig. 14), valor explicado por um visível 

arraste de lodo dos reatores anaeróbios para o 

sistema, onde a alta concentração provocou a 

maior eficiência do sistema (96,2%), evidencian-

do que o CW absorve variações e altas cargas de 

matéria orgânica, o que é esperado, já que a taxa 

de reação é diretamente proporcional à concen-

tração do reagente (von Sperling, 1996).

Na análise boxplot (Fig. 14), ficou evidente o valor 

atípico encontrado, bem como verificou-se que 

a mediana da entrada aproxima-se do terceiro 

quartil (193,5 mg.L-1) e a mediana da saída en-

contra-se bem próxima da média do conjunto de 

dados. A partir do teste t-student verificou-se efi-

ciência do sistema para DQO em 62% (α=95%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14 - Boxplot dos valores do afluente e efluente de DBO5,20 e DQO.

A relação DQO/DBO é um indicador da tratabi-

lidade biológica dos esgotos sanitários e pode 

indicar a presença de efluentes não degradáveis 

biologicamente (Ex.: efluentes industriais). Para 

esgotos sanitários, essa relação é tipicamen-

te encontrada entre 1,7 e 2,5 (Jordão & Pessoa, 

2009). Para o efluente do sistema deste estudo, a 

relação DQO/DBO, com base nas médias dos dois 

parâmetros, foi de 2,4, o que indica boas condi-

ções para a degradação biológica.
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3.2.2 Oxigênio Dissolvido

Em VSSF-CWs, um dos principais parâmetros a 

ser monitorado no efluente é o oxigênio dissol-

vido, uma vez que se objetiva com esse tipo de 

sistema a adição de oxigênio no substrato para 

atuar na transformação do nitrogênio amonia-

cal em nitrito e deste em nitratos. Analisando- 

se as amplitudes, concluiu-se que, em média, o 

afluente e efluente possuem concentrações de 

1,32 mg.L-1 ± 0,80 e 3,55 mg.L-1± 0,58 respec-

tivamente, indicando acréscimo de 262,3% ± 

202,3 de OD.

Os valores de oxigênio dissolvido no efluente do 

CW podem ser explicados pela oxigenação que há 

nas camadas superiores do substrato que, por ser 

um sistema de fluxo subsuperficial, onde a super-

fície não é alagada, permite a troca de oxigênio 

entre o solo e a atmosfera, além da alta densidade 

de plantas, têm a capacidade de liberar oxigênio 

através de suas raízes. Ademais, estatisticamen-

te pode-se afirmar que o sistema adiciona 1,8 

mg.L-1 de OD a para grau de significância de 95% 

e o efeito da presença do oxigênio fez-se perceber 

nos resultados da série nitrogenada. 

3.2.3 Análise integrada da série nitrogenada

A comparação dos parâmetros da série nitroge-

nada entre si permite entender como estão ocor-

rendo as transformações de nitrogênio no sis-

tema e qual a sua relação com outras variáveis, 

como, por exemplo, o crescimento das plantas.

Primeiramente foi realizada análise de correla-

ção entre os valores de saída de nitrito e nitra-

to com os valores de saída de OD, para verificar 

se há influência nos valores de OD com base nos 

dados de nitrito e nitrato. Foi obtida baixa corre-

lação entre essas variáveis, indicando que a con-

centração final de OD não está relacionada com 

um aumento ou decréscimo nas concentrações 

de nitrito e nitrato

No entanto, houve correlação fortíssima entre as 

eficiências de remoção de nitrito e nitrato (0,92), 

que pode ser observada na Fig. 15. Esse compor-

tamento é esperado, pois a conversão de nitrogê-

nio amoniacal em nitritos implica no aumento da 

chance de mais nitrito ser transformado em ni-

trato. Obviamente, no cenário de suprimento su-

ficiente de oxigênio e tempo de detenção, ocorre 

conversão completa da amônia em nitrato. 

Umas das maneiras de analisar o balanço de ni-

trogênio de um sistema é analisando os compo-

nentes que compõem o Nitrogênio Total (N. orgâ-

nico + N. amoniacal + Nitrito + Nitrato). A média 

obtida de NT para a entrada foi de 43,6 mg.L-1 

±12,9 e analisando-se o gráfico da Fig. 16 veri-

fica-se que a relação entre os componentes do 

nitrogênio total segue uma inter-relação, o que 

é previsto. Observam-se extremos, pois na cam-

panha de 04/05/17 houve um pico de nitrogênio 

orgânico; isto é explicado pela alta carga orgâni-

ca do afluente, conforme demonstra a DBO
5,20

 e 

DQO da referida data, fato este devido a um pro-

vável arraste de lodo. No dia 24/07/2017 hou-

ve baixas concentrações de todas as formas de 

nitrogênio dado que o esgoto nesta data estava 

“fraco” (< 200 mg.L-1), ou seja, com baixa carga 

orgânica (Jordão e Pessoa, 2009).
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Figura 15 – Eficiências de remoção de nitrito e nitrato.

Já a média de NT para a saída foi de 30,8 mg.L-1 

±8,4, o que indica eficiência de remoção média 

de 27,3% ±13,5. A Fig. 16 mostra a divisão do NT 

para o afluente e observa-se alta concentração 

de nitrogênio amoniacal e orgânico e baixa con-

centração de nitrito e nitrato. Já a Fig. 17 confir-

ma a geração de nitrato pelo sistema, baixa for-

mação de nitritos, diminuição da concentração 

de nitrogênio amoniacal e manutenção do nitro-

gênio orgânico residual.

Conclui-se que o sistema realizou a conversão 

de amônia em nitritos e destes em nitratos, po-

rém a variação na concentração de nitratos entre 

as campanhas indica possível indisponibilidade 

de oxigênio ou tempo de detenção insuficiente, 

já que a taxa de aplicação do experimento foi de 

0,67 m².hab-1.d-1 ante a faixa de 1 a 2 m².hab-1.d-1 

recomendada pela literatura para esse tipo de 

constructed wetland (Hoffmann, 2011).

A nitrificação ocorre por seres autótrofos que uti-

lizam carbono inorgânico para converter em nitri-

to e  nitrato, logo o teor de matéria orgânica não 

afeta a formação das formas de nitrogênio oxige-

nado, porém o processo de desnitrificação, com o 

consumo de nitrito e nitrato, depende de carbono 

orgânico. Uma vez analisadas as formas de nitrito 

e nitrato e nitrogênio total, não é possível aferir 

diretamente no balanço o que foi gerado no pro-

cesso e removido com a desnitrificação, já que há 

uma parcela no meio filtrante e outra incorporada 

à macrófita por meio de suas raízes. Entretanto, de 

fato pode-se afirmar que a nitrificação pode não 

ter ocorrido totalmente, por isso não se formaram 

altas concentrações de nitrito e nitrato, e como 

consequência houve um residual de amônia, oca-

sionado pela forma de operação do módulo que 

era “semi-alagado” com menos aeração, sendo 

suficiente para reduzir matéria orgânica, mas sen-

do limitante para o processo de nitrificação.  

Outro fato é as variações de concentrações de 

nitrogênio na entrada do tratamento serem fre-

quentes e os dados de análise serem pontuais. 

Para ter um balanço mais fiel e saber o quanto de 

amônia converteu a nitrato; ou quanto foi des-

nitrificado; ou absorvido pelas plantas ou meio 

filtrante é necessário dados instantâneos de en-

trada e saída em intervalos suficientes curtos ou 

necessário realizar a modelagem e a calibração 

dos coeficientes das formas do nitrogênio ao 

longo do tempo. Somente por meio da modela-

gem é possível explicar e determinar como ocor-

re a transformação do nitrogênio.
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Figura 16 - Perfil dos componentes do nitrogênio total para o afluente. 

Observação: Dados de nitrato a partir da campanha de 08/03/2017.

 
Figura 17 - Perfil dos componentes do nitrogênio total para o efluente.

Observação: Dados de nitrato a partir da campanha de 08/03/2017.

Ilyas & Masih (2017) pesquisaram diversos ín-

dices de remoção de nitrogênio em vários VSS-

F-CWs e verificaram que há uma grande variação 

na remoção desse parâmetro, podendo variar de 

26 a 65% para o nitrogênio total e 21 a 79% para 

nitrogênio amoniacal. O mesmo autor verificou 

que em VSSF-CWs com alimentação contínua há 

maior remoção de nitrogênio total, mas menores 

remoções de amônia (o oposto se aplica aos VSS-

F-CWs de fluxo intermitente). Neste modo de flu-

xo, a transformação da amônia é rápida, mas in-

completa devido ao rápido consumo do oxigênio 

presente. Consequentemente, essas condições 

são favoráveis à desnitrificação do nitrato para 

a forma gasosa que é  emitida para atmosfera.

A remoção de nitrogênio amoniacal (42,9%) foi 

acima dos resultados encontrados por alguns au-

tores, como Abdelhakeem & Kamel (2016), que 

encontraram valores entre 19 e 26% para VSSF- 
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CWs com alimentação contínua. O mesmo autor 

encontrou valores de acréscimo de nitrato entre 18 

e 27%, o que corrobora para afirmar que o acrésci-

mo de nitrato neste estudo, que foi mais de 5 vezes 

o valor do afluente, também está acima da média.

3.2.4  Fósforo

O resultado médio para o afluente foi de 2,6  

mgP-PO
4
.L-1  ±0,7, caracterizando-o como “esgo-

to fraco”, segundo Jordão e Pessoa (2009). Para 

o efluente obteve-se remoção média de 37,2%, 

porém com alto desvio padrão (23%). Aplican-

do-se o teste t-student verificou-se eficiência de 

remoção de 24% (α=95%). O índice de remoção 

médio de fósforo total neste estudo ficou dentro 

da faixa constatada por Abdelhakeem & Kamel 

(2016), que obtiveram médias entre 19 e 24% 

para VSSF-CWs com alimentação contínua.
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Figura 18 - Dispersão entre o crescimento das macrófitas e eficiência de remoção de fósforo total.

Apesar de as análises laboratoriais terem sido 

realizadas somente a partir de janeiro, quando 

as mudas já estavam em um estágio avançado 

de desenvolvimento, foi aplicado o coeficiente 

de correlação de Pearson utilizando as médias de 

crescimento mensal das macrófitas e as médias 

dos resultados mensais das análises de fósforo 

total (antes da poda) e obteve-se uma correla-

ção moderada de 0,565. O gráfico de dispersão 

(Fig. 18) mostra que a correlação entre a concen-

tração de fósforo total no efluente com o cres-

cimento das mudas poderia ter sido maior caso 

não houvesse o valor atípico de janeiro/2017 

(24,6 cm), onde ocorreu um crescimento signifi-

cativo das mudas, porém uma remoção de ape-

nas 34,7% de fósforo. O fato de as macrófitas 

serem apenas um dos mecanismos de remoção 

e absorverem em torno de apenas 10% do fós-

foro total justifica a correlação moderada obtida  

(Hoffmann, 2011).

3.2.5 Parâmetros Bacteriológicos (E.coli e 
coliformes totais)

Segundo Jordão & Pessoa (2009), o Número Mais 

Provável (NMP) de Escherichia coli e coliformes 

totais por 100 mL de esgoto bruto, possui varia-

ção máxima e mínima de 106 a 109  e 106 a 1010 , 
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respectivamente. Padrão este que foi observado 

para o afluente que indicou média de 6,22x106 

para E. coli e 2,22x107 para coliformes totais. É 

importante ressaltar que o resultado baixo E. 

coli e coliformes totais no afluente deve-se ao 

fato de o mesmo já passar pelo reator anaeróbio 

(UASB), onde seu tempo de detenção ocasiona 

redução no número de indivíduos. 

A performance dos VSSF-CWs na remoção de 

bactérias é reduzida devido ao baixo tempo de 

detenção (Phillipi & Sezerino, 2004). Tal afir-

mação pode ser observada pelos resultados do 

efluente, onde obteve-se média de 6,10x105 ± 

4,28x105 para E. coli e 1,48x106 ± 8,35x105 para 

coliformes totais (Fig. 19), o que perfaz uma re-

dução de apenas 0,91 ± 0,41 e 0,99 ± 0,43 unida-

des log respectivamente. 

Apesar de a temperatura ambiente influenciar 

nos processos de remoção de microrganismos, 

principalmente devido à intensa atividade me-

tabólica em altas temperaturas e baixa atividade 

na rizosfera das plantas no inverno, não se ob-

servou correlação significativa entre as duas va-

riáveis. Acredita-se que isso se deva à manuten-

ção da temperatura média na faixa ótima (25ºC a 

35ºC) durante todo o período de monitoramen-

to, havendo poucas variações.

 
Figura 19 - Eficiência de remoção de coliformes totais e E. coli.

4 CONCLUSÕES
A partir do dimensionamento, operação e moni-

toramento do VSSF-CW com alimentação conti-

nua durante 7 meses pode-se concluir que:

Quanto às macrófitas:

• A Typha domingensis Pers. apresentou, nas condi-

ções climáticas locais, uma boa taxa de crescimen-

to e adaptação ao clima e regime de alimentação;

• O crescimento médio das macrófitas no primei-

ro, segundo e terceiro trimestres foi respectiva-

mente de 84,4 cm, 60,7 cm e 11,9 cm;

• A taxa de mortalidade inicial das macrófitas foi 

relativamente baixa (21%) e pontual durante a 

operação do sistema.

Quanto às eficiências dos parâmetros de qualidade:

• Os CWs são uma alternativa eficiente para re-

moção de matéria orgânica carbonácea, sendo 
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que neste sistema obtiveram-se eficiências de 

84,9%, 69,8%, 86,8% para DBO
5,20

, DQO e Tur-

bidez respectivamente, inclusive absorvendo as 

cargas orgânicas variáveis;

• Apesar do fluxo contínuo, o sistema promo-

veu oxigenação parcial do substrato, pois hou-

ve acréscimo médio de 2,23 mg.L-1 de OD no 

efluente;

• A remoção de fósforo variou significativamen-

te durante o período de monitoramento com 

remoção média de 37,2%, obtendo-se correla-

ção moderada entre esse parâmetro e a taxa de 

crescimento das plantas. No entanto, a eficiên-

cia obtida não é suficiente para lançamento de 

efluente em rios de classe III, neste caso;

• O sistema promoveu formação de nitratos, 

com acréscimo médio de 3,54 mg.L-1 no efluen-

te. Essa transformação foi oriunda (inicialmen-

te) do nitrogênio amoniacal, reduzindo assim o 

nitrogênio total na saída, porém tal conversão 

não foi completa dado ao baixo tempo de de-

tenção e/ou devido à falta de carbono orgânico 

facilmente degradável devido ao afluente ser 

pré-tratado por reatores UASB. A geração de 

nitratos poderia ser maior, caso houvesse ali-

mentação intermitente e consequente aporte de 

mais oxigênio ao meio;

• A eficiência de nitrogênio amoniacal, neste 

caso, ficou muito próxima de atingir o definido 

na legislação para rios classe III, necessitando-se 

ajustar o tempo de detenção para que se aumen-

te a eficiência;

• A estação piloto não foi eficiente em remoção 

de coliformes totais e E. coli, obtendo-se eficiên-

cias de remoção em torno de 1 unidade log.
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Resumo
Este artigo define critérios objetivando avaliar graus de implementação da Política Nacional de Recursos Hí-

dricos (PNRH) em duas escalas de planejamento: uma bacia de rio de domínio da União (nível macro) e uma 

sub-bacia de rio de domínio estadual (nível micro). Sete critérios são propostos: cinco instrumentos de gestão 

(Lei no 9433/97) – outorga; cobrança; sistemas de informações, planos de recursos hídricos e enquadramento 

e duas condições de participação pública e gestão de conflitos – existência e atuação dos comitês de bacia e 

incidência de conflitos pelo uso da água. Cinco categorias de graus de implementação foram definidas: Muito 

Alto, Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo. A metodologia foi aplicada à Bacia Hidrográfica do rio São Francisco e à 

sua sub-bacia do rio Salitre (BA). A análise mostra diferentes graus de implementação da PNRH em função da 

escala de planejamento (União ou Estado) e do critério analisado, apontando a necessidade de ações de gestão 

para apoiar a tomada de decisão em distintas escalas de planejamento.

Palavras-chave: Planos de bacia. Dupla dominialidade. Conflitos pelo uso da água. Brasil. 

Abstract
This article defines criteria to evaluate the degree of implementation of the National Water Resources Planning (PNRH) 

in two planning scales: a river basin under the Union domain (macro level) and a river sub-basin under state domain 

(micro level). Seven criteria are proposed: five management tools (considering the Law 9433/97) _water permits; wa-

ter charge; water resources information systems, water resource plans and water quality objectives and two conditions 

for public participation and conflict management¬ existence and performance of basin committees and incidence of 

conflicts over water use. Five categories of implementation degrees were defined: Very High, High, Medium, Low, and 

Very Low. The methodology was applied for the São Francisco River Basin and to Salitre sub-basin (BA). The analysis 

shows different degrees of PNRH implementation depending on the planning scale (Union or State) and the criterion 

analyzed, pointing out the need for management actions to support decision making at different planning scales.

Keywords: Water resource plans. Water double domain. Water resources conflicts. Brazil.
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1 INTRODUÇÃO
Diferentes escalas são consideradas nos estudos 

da hidrologia e da governança hídrica em fun-

ção das dimensões a serem ressaltadas. Daniell 

e Barretau (2014) apresentam sete categorias 

de escalas que podem ser de interesse dos estu-

dos hídricos: i) espacial (baseada na topografia, 

como no caso de bacias hidrográficas ou outras 

áreas administrativas); ii) temporal (tempo é uma 

importante dimensão nos estudos hidrológicos e 

que trará consequências para o entendimento do 

fenômeno estudado, por exemplo, se cheias ou 

secas); iii) administrativa ou jurisdicional (essa 

escala se relaciona com a camada na qual será 

feita a administração do recurso, podendo ser 

em nível local, regional, nacional, internacional; 

é uma das escalas mais usadas na governança 

de água); iv) institucional (essa escala está muito 

vinculada às escalas espacial e administrativa, 

sendo concernente às regras que podem variar 

desde uma constituição até leis, políticas, re-

gras operacionais); v) gerenciamento (vinculada 

às atividades do planejamento e com interações 

com as escalas espacial, administrativa e institu-

cional; vi) de redes (essa escala não é explicita-

mente considerada na literatura da governança 

de água, mas pode ser vista sob dois ângulos: a) 

o social – indivíduos, famílias, comunidades que 

interagem entre si e, b) o hídrico, na sua dimen-

são física – redes de abastecimento de água são 

o melhor exemplo); vii) conhecimento e informa-

ção (relaciona-se com o tipo de informação e co-

nhecimento que podem ser específicos ou gerais 

relevantes para uso nas escalas espacial, institu-

cional, administrativa). 

A escala de gerenciamento discutida em Da-

niell e Barretau (2014) é objeto desta pesquisa, 

na qual é chamada de escala de planejamento. 

Como afirmado pelos autores, as atividades do 

planejamento podem se dar em três níveis: nível 

mais baixo (o das tarefas); o nível intermediário 

(das leis e políticas) e o nível mais alto (das es-

tratégias). O aspecto da escala do planejamento 

hídrico e integração entre os setores envolvidos 

é uma discussão relevante para a governança de 

água. Assim, para garantir uma boa governança 

de água, a coordenação entre diferentes escalas 

de planejamento e entre distintas autoridades é 

essencial. Há desafios nesse processo. A descen-

tralização da gestão hídrica, por exemplo, é um 

deles. Se a descentralização cria a oportunidade 

de considerar a política de água na escala local 

(como discutido em AKHMOUCH et al., 2017), ela 

também faz crescer os desafios de coordenação. 

Deve-se atentar, nessa discussão, para os con-

ceitos de governança de água e de gestão da 

água. Para Pahl-Wostl (2009), a governança de 

água considera muitos processos dos quais a 

gestão da água faz parte. A definição de objeti-

vos e estratégias para a tomada de decisão diz 

respeito à governança. As atividades de moni-

toramento dos recursos hídricos, assim como o 

desenvolvimento e a implementação de medidas 

que possam manter o estado dos recursos hídri-

cos dentro do que se planejou, são atividades 

da gestão da água. A mesma autora (Pahl-Wos-

tl, 2017) discute que a gestão hídrica pode ter 

desempenho inadequado em função de lacunas 

na sua implementação, lacunas nas habilidades 

apropriadas dos gestores da água e na ausência 

ou ineficiência de recursos financeiros. 

Ménard et al. (2017), discutindo as lacunas na 

implementação das políticas hídricas, afirmam 

que parte do problema tem origem na não defi-

nição clara da natureza e das funções das insti-

tuições envolvidas na concepção, implementa-

ção e operacionalização das políticas. Os autores 

fazem uma diferença entre múltiplas escalas de 

governo (supranacional, nacional, regional, lo-

cal) (OECD, 2011) e camadas institucionais nas 

quais atuam distintas modalidades da governan-

ça. Nas camadas institucionais estão a camada 

macroinstitucional (na qual as regras gerais são 

definidas) e a camada microinstitucional (na qual 
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operam os envolvidos, denominados de jogado-

res pelos autores).  Há uma camada intermediá-

ria que precisa ser considerada a fim de fazer a 

correta ligação entre as camadas macro e micro: 

a mesoinstitucional. Quando essa ligação não é 

adequada, ocorrem os problemas. Mesoinstitui-

ções são entendidas como um conjunto de enti-

dades e mecanismos (procedimentos) por meio 

dos quais as regras gerais são traduzidas, adap-

tadas e tornadas operacionais, provendo diretri-

zes para seus gestores e usuários e oferecendo 

retornos aos tomadores de decisão. 

No que se refere aos aspectos da escala e neces-

sidade de interação e integração entre atores, 

deve ser mencionada a recente reflexão feita 

pela Organização para a Cooperação e Desen-

volvimento Econômico (OCDE). A Organização 

estabeleceu doze princípios para a governança 

das águas, os quais foram distribuídos em três 

dimensões (OECD, 2015): i) eficácia; ii) eficiência 

e iii) confiança e comprometimento.  Os seguin-

tes princípios tratam dos temas da escala e da 

necessidade de integração: 

Na dimensão da eficácia: atribuição clara de pa-

péis e responsabilidades na formulação de polí-

ticas da água, na sua implementação, na gestão 

operacional e na sua regulamentação, e promo-

ção da coordenação entre as várias autoridades 

responsáveis (Princípio 1) e; gerenciar a água 

na(s) escala(s) apropriada(s) na bacia de forma a 

refletir as condições locais, procurando a coor-

denação entre diferentes escalas (Princípio 2).

Na dimensão da eficiência: produzir, atualizar e 

compartilhar dados e informações consistentes 

sobre a água em tempo útil, comparáveis e re-

levantes para as políticas da água e com ela re-

lacionados, e utilizá-los para orientar, avaliar e 

melhorar a política da água (Princípio 5); assegu-

rar que regulamentos consistentes (arcabouços 

regulatórios sólidos) para a gestão da água se-

jam efetivamente implementados e o seu cum-

primento garantido, tendo em vista o interesse 

público (Princípio 7) e; promover a adoção e im-

plementação de práticas inovadoras de gover-

nança da água entre autoridades responsáveis, 

graus de governo e partes interessadas relevan-

tes (Princípio 8).

Na dimensão da confiança e comprometimento: 

promover o envolvimento das partes interessa-

das a fim de que possam contribuir para a for-

mulação e implementação das políticas de água 

(Princípio 10) e; encorajar arcabouços de gover-

nança da água que ajudem a gerenciar compro-

missos entre os usuários de água, entre áreas 

urbanas e rurais e entre gerações (Princípio 11).

As lacunas nos aspectos da coordenação ade-

quada entre as escalas de planejamento e entre 

os envolvidos (se a camada mesoinstitucional de 

Ménard et al. 2017 não existir ou não funcionar 

bem) terão como consequência prejuízos à go-

vernança de água e aos seus aspectos operacio-

nais (a gestão de água).  O desafio está em alcan-

çar os elementos já elencados pela OECD (2015): 

o compartilhamento de informações, a colabo-

ração na elaboração de arcabouços consistentes, 

a promoção de práticas inovadoras entre graus 

de governo, o gerenciamento de compromissos 

entre os envolvidos.  

1.1 O caso brasileiro

No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídri-

cos (PNRH), Lei Federal n° 9.433/1997, definiu o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH), o qual é constituído por ór-

gãos colegiados (conselhos e comitês) e por ór-

gãos gestores de recursos hídricos. Para imple-

mentar a PNRH, cinco instrumentos de gestão 

foram concebidos: planos de recursos hídricos, 

enquadramento dos corpos d´água em classes 

segundo os usos preponderantes, outorga dos 

direitos de uso da água, cobrança pelo uso da 

Brito YMA, Ribeiro MMR, Silva SR, Medeiros YDP, Assis WD
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água bruta e sistema de informações sobre re-

cursos hídricos. A atribuição de árbitro dos con-

flitos nas bacias, em primeira instância, foi desti-

nada aos comitês de bacia. 

Para o caso brasileiro, uma bacia pode ser de rio 

de domínio da União quando esse rio atravessa 

mais de um estado (ou se constitui na própria di-

visa entre estados) ou poderá ser de domínio es-

tadual (quando se insere totalmente em território 

estadual). Além do aspecto do domínio da água 

entre União e estados, a PNRH assume que a bacia 

hidrográfica é a unidade de planejamento, o que 

faz com que três escalas de planejamento se apre-

sentem: a bacia, a União e os estados.

Discussões recentes, algumas das quais motiva-

das pela crise hídrica que o país vivenciou e ain-

da vivencia, seja no seu semiárido ou em outras 

regiões, apontam os avanços ainda necessários 

a serem alcançados na implementação da ges-

tão hídrica brasileira (LIBÂNIO, 2018; NETO et 

al., 2018; RIBEIRO, 2017; BARBOSA et al., 2016; 

SOUSA JÚNIOR et al., 2016; SIEGMUND-SCHULT-

ZE et al., 2015; VEIGA; MAGRINI, 2013). A integra-

ção entre as escalas de planejamento é um des-

ses desafios. Apesar de concebido enquanto um 

sistema harmônico, o SINGREH tem tido dificul-

dades para realizar a integração entre entidades 

que atuam na escala da União, do Estado e das 

bacias e sub-bacias. Essa integração é essencial 

a fim de que os instrumentos de gestão definidos 

pela PNRH possam ter um grau de implemen-

tação análogo na bacia e em suas sub-bacias.  

Apenas com uma implementação ocorrendo de 

forma integrada entre diferentes escalas e no 

mesmo grau de qualidade, a governança da água 

na bacia como um todo (o que inclui, obrigato-

riamente, as suas sub-bacias) poderá ser eficaz, 

eficiente e contar com a confiança e o compro-

metimento dos envolvidos. Elemento funda-

mental em tal processo são os planos de recur-

sos hídricos. Há de se ter compatibilidade entre o 

plano nacional, os planos dos estados que fazem 

parte da bacia em foco, o plano da bacia e os pla-

nos das sub-bacias. Apenas assim será possível 

alcançar uma gestão que esteja atrelada às polí-

ticas nacionais, estaduais e que possa prioriza as 

condições locais.

Nesta pesquisa, desenvolve-se uma metodologia 

para verificar o grau de implementação da PNRH 

por meio de sete critérios: os cinco instrumentos 

de gestão da Lei n° 9.433/1997 e dois critérios 

relacionados à participação pública e gestão de 

conflitos, (i) existência e atuação dos comitês de 

bacia e incidência e, (ii) resolução dos conflitos 

pelo uso da água na bacia. Para aplicação des-

te modelo foram consideradas duas escalas de 

planejamento: macro (bacia de rio de domínio 

da União) e micro (bacia de rio de domínio esta-

dual).  Selecionou-se a bacia hidrográfica do rio 

São Francisco - BHSF (domínio da União) e uma 

de suas sub-bacias, a bacia do rio Salitre - BHS 

(domínio do Estado da Bahia) para análise. 

2  CASO DE ESTUDO 
A BHSF possui área de drenagem de 639.219 km², 

o que corresponde a aproximadamente 8% do ter-

ritório brasileiro e 54% do semiárido, englobando 

sete unidades da federação (Minas Gerais, Goiás, 

Bahia, Alagoas, Sergipe Pernambuco e Distrito Fe-

deral) e 507 municípios. Há contrastes socioeco-

nômicos e disparidades ambientais ao longo do 

percurso do rio principal (ASSIS; RIBEIRO; MORAES, 

2018; CBHSF, 2016). A BHSF possui todos os instru-

mentos da PNRH implementados, há comitê de ba-

cia e uma agência de bacia associada (Peixe Vivo). 

A área em estudo contempla uma série de conflitos 

pelo uso da água relacionados, principalmente, ao 

setor energético e ao uso para agricultura irriga-

da. A bacia é composta por 34 sub-bacias, dentre 

elas, destaca-se a sub-bacia do rio Salitre (BHS), na 

Bahia, com área de drenagem de 14.452 km² (2,4% 

da área da BHSF) e que possui aproximadamente 

14 tributários. A sub-bacia compreende uma re-
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gião com intensa atividade agrícola. Há conflitos 

reais e potenciais pelo uso da água na Bacia do rio 

São Francisco (CBHS, 2017; CBHSF, 2016; TORRES; 

MEDEIROS; FREITAS, 2016).

No caso do Estado da Bahia, no qual se localiza a 

sub-bacia do rio Salitre, a Política Estadual de Re-

cursos Hídricos (Lei Estadual n° 11.612/2009) de-

fine como instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos: i. Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(PERH); ii. Planos de bacias hidrográficas; iii. Enqua-

dramento dos corpos d’água em classes, segundo 

os usos preponderantes; iv. Outorga de direito de 

uso dos recursos hídricos; v. Cobrança pelo uso da 

água; vi. Sistema Estadual de Informações Ambien-

tais e de Recursos Hídricos (SEIA); vii. Qualidade e 

o monitoramento dos recursos hídricos; viii. Fis-

calização do uso de recursos hídricos; iv. Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (FERHBA). 

Nota-se que os instrumentos elencados possuem 

equivalência com os da PNRH, havendo alguns 

outros instrumentos contemplados no plano es-

tadual. As bacias hidrográficas descritas, com suas 

respectivas localizações, estão na Fig. 1.

Figura 1 - Localização das bacias hidrográficas do rio São Francisco e rio Salitre, com sua hidrografia  
principal e limites políticos estaduais.

Fonte: Elaborada a partir de ANA (2017) e IBGE (2018).
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3 METODOLOGIA
Duas variáveis foram definidas e sete critérios 

foram escolhidos para analisar o grau de imple-

mentação da política hídrica na BHSF e na BHS, 

conforme apresentados na Tabela 1. Esses cri-

térios são os cinco instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos da Lei nº 9.433/1997, e há dois 

critérios relacionados à participação pública e 

gestão de conflitos.

Para definição dos graus de avaliação dos crité-

rios estabelecidos (Tabela 1) utilizou-se a pes-

quisa de Campos, Ribeiro e Vieira (2013), que 

construíram indicadores de sustentabilidade 

hídrica: IPDD (Indicador de Potencialidade, Dis-

ponibilidade e Demanda) e IGRH (Indicador de 

Desempenho do Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos). O IGRH é composto por três índices: 

Comitês de Bacia Hidrográfica (ICBH), onde é 

avaliada a existência e grau de atuação de co-

mitê; Outorga (IO), no qual verifica-se o grau de 

implementação da outorga; Cobrança (IC), que, 

por sua vez, considera o grau de implantação da 

cobrança. A pesquisa estabeleceu as seguintes 

categorias de graus de desempenho: Muito Alto, 

Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo.  

Tabela 1 - Variáveis e critérios de avaliação.

Variáveis Critérios de avaliação

Instrumentos 
de Gestão

Outorga dos direitos de uso da água

Cobrança pelo uso da água bruta

Plano de bacia hidrográfica

Enquadramento dos corpos d’água em 
classes de usos 

Sistema de informação sobre  
recursos hídricos

Participação pública e 
gestão de conflitos

Existência e atuação do comitê de bacia

Incidência e resolução de conflitos pelo 
uso da água

Fonte: Autoria própria.

Algumas adaptações foram realizadas para ajus-

tar a metodologia de Campos, Ribeiro e Vieira 

(2013) às necessidades desta pesquisa. Os graus 

foram utilizados como base para todos os sete 

critérios. Houve modificações nas descrições dos 

critérios para as variáveis outorga, cobrança e 

existência e atuação dos comitês de bacia para 

melhor se adequarem ao caso de estudo. A descri-

ção para os graus das variáveis “Planos de bacia”, 

“Enquadramento” e “Sistemas de informações”, 

não consideradas em Campos, Ribeiro e Vieira 

(2013), foi realizada por este estudo. 

Os graus e a respectiva descrição referentes ao cri-

tério “Existência e resolução de conflitos” foi estru-

turada mediante a tipologia do Programa de Con-

solidação do Pacto Nacional pela Gestão de Águas 

(PROGESTÃO). Esse programa é de incentivo finan-

ceiro e foi desenvolvido pela Agência Nacional de 

Águas (ANA, 2016; LIBÂNIO, 2017) em apoio aos 

Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SEGREHs). O alcance das metas é definido 

a partir da complexidade da gestão em cada estado 

brasileiro. Cada unidade da federação encontra-se 

enquadrada em uma das quatro tipologias propos-

tas (A, B, C e D) - (Tabela 2). 

Cada critério analisado na metodologia propos-

ta neste artigo apresenta cinco graus, portanto as 

tipologias do PROGESTÃO (definidas em quatro 

classes) foram adaptadas de forma a compreender 

esses cinco graus. As tipologias do PROGESTÃO (Ta-

bela 2) tiveram a seguinte equivalência aos graus da 

variável “gestão de conflitos” (Tabela 3): Tipologia 

A - grau “Muito Baixo”; Tipologia B - grau “Médio”; 

Tipologia C - grau “Alto”; Tipologia D - grau “Muito 

Alto”. Foi criado o grau “Baixo”, o qual corresponde 

àquela situação de baixa incidência de conflitos, ou 

seja, os conflitos existem, porém não chegam a atin-

gir todas as áreas consideradas como críticas.

Tabela 2 - Tipologias do PROGESTÃO  
(Classes de gestão).

A Bacia com usos pontuais e dispersos: Ausência de conflitos

B Presença de conflitos pelo uso da água em sub-bacias críticas

C Bacia com conflitos pelo uso da água com maior intensidade e 
abrangência

D Bacia com conflitos pelo uso da água generalizados e com 
maior complexidade

Fonte: ANA (2016).
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Deste modo, a escala dos graus de classificação 

desta pesquisa é qualitativa e varia em intervalos 

que compreendem cinco graus – muito alto, alto, 

médio, baixo e muito baixo – que são aplicados 

aos sete critérios – outorga, cobrança, planos de 

recursos hídricos, enquadramento, sistemas de 

informação, comitês de bacia e conflitos pelo uso 

da água. Na Tabela 3 são apresentados os crité-

rios, os graus e sua classificação, assim como a 

respectiva descrição.

A pesquisa bibliográfica, apoiando-se em docu-

mentos oficiais como os planos de recursos hídri-

cos das duas bacias em análise, as informações 

dos órgãos gestores de recursos hídricos, a con-

sulta às atas de reuniões dos respectivos comitês, 

permitiu proceder à categorização do grau de im-

plementação da política hídrica face aos critérios 

estabelecidos. Os resultados e a discussão são 

apresentados no item que se segue.   

Tabela 3 – Critérios, graus de classificação da implementação e respectiva descrição.

Critério Grau Descrição

In
st

ru
m

en
to

s 
de

 G
es

tã
o

O
ut

or
ga

Muito alto Outorga implantada com fiscalização total

Alto Outorga implantada com fiscalização parcial

Médio Outorga implantada com fiscalização inexistente

Baixo Outorga proposta em lei, em processo de implementação

Muito baixo Nenhuma ação no sentido de implantação da outorga na bacia

Co
br

an
ça

Muito alto Cobrança estabilizada (1), baixa taxa de inadimplência (2) e alta eficiência do sistema de cobrança

Alto Cobrança em fase de adaptação (3), média taxa de inadimplência e de eficiência do sistema de cobrança

Médio Cobrança implantada recentemente, déficit de arrecadação

Baixo Cobrança proposta em lei, em processo de implantação

Muito baixo Nenhuma ação no sentido de implantação da cobrança na bacia

Pl
an

os

Muito alto Plano com seu horizonte de planejamento atingido e com elaboração de atualizações

Alto Plano implementado e com boa parte de suas ações desenvolvidas

Médio Plano implementado recentemente

Baixo Proposta de elaboração do plano em andamento

Muito baixo Nenhuma ação no sentido de elaboração do plano na bacia

En
qu

ad
ra

m
en

to Muito alto Proposta de enquadramento com seu horizonte de planejamento atingido, com elaboração de atualizações e ações desenvolvidas

Alto Proposta de enquadramento implementada, ainda no horizonte de planejamento e com boa parte de suas ações desenvolvidas

Médio Proposta de enquadramento elaborada recentemente

Baixo Proposta de enquadramento com elaboração em andamento

Muito baixo Nenhuma ação no sentido de elaboração da proposta de enquadramento

SI

Muito alto Monitoramento e divulgação de informações atualizadas sobre os recursos

Alto Monitoramento e divulgação de informações, porém não atualizadas frequentemente

Médio O sistema existe, porém não é atualizado

Baixo Proposta de criação de um sistema de informações e em fase de implementação

Muito baixo Não há monitoramento sobre a situação quali-quantitativa dos recursos hídricos

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

 p
úb

lic
a 

e 
 

ge
st

ão
 d

e 
co

nfl
it

os

Co
m

itê
s

Muito alto Comitê atuando há mais de 10 anos e alto índice de solução de problemas

Alto Comitê atuando há menos de 10 anos e médio índice de solução de problemas

Médio Comitê instalado recentemente e baixo índice de solução de problemas na bacia

Baixo Comitê proposto em lei, em processo de instalação

Muito baixo Nenhuma ação no sentido de criação de comitê de bacia

Co
nfl

ito
s 

(4
)

Muito alto Conflitos generalizados e com maior complexidade, não restritos às áreas críticas

Alto Conflitos com maior intensidade de abrangência, mas ainda restritos às áreas críticas

Médio Conflitos pelo uso da água estão presentes somente em áreas críticas

Baixo Baixa incidência de conflitos

Muito baixo Ausência de conflitos

(1) Cobrança estabilizada corresponde àquela que já passou pelo período provisório de três anos.
(2) Baixa taxa de inadimplência considera-se como inferior a 5%.
(3) Cobrança em fase de adaptação é uma espécie de cobrança “provisória” que se estende por um prazo de até três anos.
(4) Os graus relacionados aos conflitos pelo uso da água estão organizados em uma escala inversamente proporcional, pois quanto maior for a incidência de 
conflitos, menor deve ser o grau de implementação da PNRH.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Discussão sobre os sete critérios de 
avaliação 

4.1.1 Instrumentos de Gestão

• Outorga dos direitos de uso da água

Para a calha do rio São Francisco e para os demais 

corpos hídricos e reservatórios de domínio da 

União existentes, a autoridade outorgante e fis-

calizadora é a ANA (Agência Nacional de Águas), 

que também tem a competência de emissão da 

reserva de disponibilidade hídrica para fins de 

aproveitamentos hidrelétricos. Embora a autori-

dade outorgante apresente um sistema eficiente 

de concessão de outorgas, há problemas rela-

cionados às ações de fiscalização. Isso pode ser 

verificado no plano atualizado da BHSF (2016), 

onde, a partir da análise do cadastro de outorgas 

efetuadas na fase de diagnóstico, verificou-se 

uma divergência significativa entre vazões ou-

torgadas e demandas. 

As vazões outorgadas somam  o valor de 723,4 

m³/s, enquanto  a demanda total de recursos hí-

dricos na bacia é estimada em 309,4 m³/s. Apesar 

dessa discrepância, existem ações de fiscalização 

na bacia do rio São Francisco feitas pela Supe-

rintendência de Fiscalização, por meio da Coor-

denação de Fiscalização de Uso. O órgão emite 

relatórios anuais de suas atividades. O plano da 

BHSF informa que, ao analisar tais relatórios, ve-

rificou que houve fiscalização em alguns trechos 

da bacia de 2010 a 2014. A partir de 2015, em-

bora a fiscalização exista, os relatórios não foram 

disponibilizados (CBHSF, 2016). 

As outorgas no Estado da Bahia são emitidas na 

modalidade de autorização pelo INEMA (Institu-

to do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), e sua 

implementação está prevista na Política Estadual 

de Recursos Hídricos. Compete aos Comitês de 

bacias da Bahia indicar ao CONERH-BA (Conse-

lho Estadual de Recursos Hídricos da Bahia) os 

usos que dispensam outorga, as prioridades e 

critérios específicos de outorga em ocasiões de 

escassez, assim como critérios de racionamento 

e, ao aprovar o plano da bacia, definir estraté-

gias para sua implementação. Ao Plano Estadual 

de Recursos Hídricos (PERH), por sua vez, cabe 

estabelecer prioridades e critérios mais gerais 

de outorga (CBHS, 2017). Para outorgas em rios 

intermitentes, cada caso é bastante específico, 

demandando assim um sistema de outorgas de 

recursos hídricos na base mensal ou concedi-

das apenas quando ocorrem vazões nos corpos 

d’água.

O INEMA tem a competência de fiscalizar preven-

tivamente ou repressivamente, com poder de po-

lícia administrativa, os usos dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos baianos (SEIA, 2018). 

Durante a fase de diagnóstico para elaboração 

do plano da bacia do rio Salitre, detectou-se que 

um dos pontos fracos diante da gestão da bacia 

é a fiscalização insuficiente perante a emissão de 

outorgas. Este é um instrumento implantado na 

bacia do rio Salitre, porém com limitações de fis-

calização (CBHS, 2017).

• Cobrança pelo uso da água bruta

O comitê da bacia hidrográfica do rio São Fran-

cisco (CBHSF) implementou a cobrança pelo uso 

da água em julho/2010, sendo o terceiro comitê 

a aplicar esse instrumento a recursos hídricos de 

domínio federal. São cobrados todos os usuários, 

com captação de água superior a 4,0 l/s com ou-

torgas válidas. Cerca de 98% da cobrança inci-

de sobre os usos quantitativos, e apenas 2% da 

cobrança realizada em toda a bacia incide sobre 

os usos qualitativos (CBHSF, 2016). Na Fig. 2 são 

demonstrados os valores cobrados e arrecada-

dos com a cobrança na BHSF.
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Figura 2 - Valores cobrados e arrecadados na BHSF.
Fonte: ANA (2018).

De acordo com a ANA (2018), até janeiro de 2018, 

foram arrecadados R$ 162.425.151,32. Desse valor, 

aproximadamente 65% compreendem os usuários 

do Submédio, com destaque para o Ministério da In-

tegração Nacional, que desembolsa mais de R$ 11 

milhões anualmente pelas águas utilizadas e reser-

vadas do Projeto de Integração do São Francisco. O 

índice de inadimplência anual é inferior a 5%.

A metodologia de cobrança inicial adotada em 

2010 foi atualizada em 2017, pela Resolução 

CBHSF nº 94, de 25 de agosto de 2017. As al-

terações ocorreram nos três componentes da 

equação: base de cálculo, preços e coeficientes. A 

base de cálculo para usuários de lançamento de 

efluentes foi redefinida para uma equação que 

considera o volume de água que fica indisponí-

vel para uso após o lançamento; os preços foram 

atualizados, e os coeficientes, desenvolvidos para 

diferenciar melhor a cobrança para usuários dis-

tintos. Entretanto, a universalização da cobrança 

e a consideração de aspectos de variabilidade cli-

mática não foram adotadas, embora esse aspecto 

tenha sido discutido. 

De acordo com o CBHS (2017), há um tipo de co-

brança instituída no Estado da Bahia em 2005, 

pelo fornecimento de água bruta aos serviços de 

abastecimento público. Tem caráter de tarifa pelo 

serviço de captação da água dos reservatórios 

operados pelo Governo do Estado pela Empresa 

Baiana de Água e Saneamento (Embasa).

O Plano da Bacia Hidrográfica do rio Salitre 

(PBHS) sugere que seja adotado o modelo de co-

brança existente na BHSF, a fim de que os usuá-

rios, independentemente de utilizarem as águas 

de domínio federal ou estadual, paguem de for-

ma análoga. São realizadas simulações para es-

timar o potencial de arrecadação na BHS, com 

base nas demandas hídricas do ano de 2015, 

utilizando o antigo mecanismo de cobrança da 

BHSF. Obteve-se que o valor a ser gerado com a 

cobrança é da ordem de R$ 73.756,00/ano. De 

acordo com a Tabela 4, que descreve as estima-

tivas de investimento nos programas da bacia 

do rio Salitre para todo o seu horizonte de pla-

nejamento (15 anos), observa-se que, tomando 

como base valores do ano de 2017, o valor anual 

arrecado com a cobrança na bacia (equivalente 

a uma média de R$ 74.000/ano) seria uma pe-

quena parcela diante do total de investimentos 

calculados (PBHS, 2017).
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Tabela 4 - Estimativas de custo dos programas da Bacia Hidrográfica do rio Salitre

Eixos Programas R$ %

1. Gestão e Governança das Águas

1.1. Programa de fortalecimento da Rede de Governança 5.446.197 3,3

1.2. Programa de consolidação e implementação dos 
instrumentos de gestão e planejamento dos recursos hídricos 670.700 0,4

1.3. Programa de monitoramento dos recursos hídricos 27.109.000 16,4

1.4. Programa de ampliação e consolidação da base de 
conhecimentos sobre a BHS 2.615.000 1,6

2. Saneamento e Qualidade da Água 2.1. Programa de ampliação e melhoria da infraestrutura de 
saneamento básico 44.107.500 26,7

3. Conservação ambiental 3.1. Programa de proteção a área de produção hídrica 4.454.000 2,7

4. Compatibilização das 
disponibilidades e demandas

4.1. Programa de ampliação da oferta de água 68.914.600 41,7

4.2. Programa de gestão da demanda 12.047.200 7,3

Total 165.384.197 100,0

Fonte: CBHS, 2017.

• Plano de bacia hidrográfica 

O primeiro plano decenal de recursos hídricos da 

bacia do rio São Francisco foi elaborado para a 

escala temporal de 2004-2013. Assim, com seu 

horizonte de planejamento atingido, uma nova 

versão foi preparada e, em meados de 2016, 

aprovada para atualizar, complementar e es-

tabelecer novas metas e objetivos além dos já 

determinados e implementados pelo CBHSF no 

Plano Decenal (2004-2013). Os planos são dece-

nais, e o que está em vigência possui seu hori-

zonte de planejamento datando de 2016-2025, 

com ênfase, também, nas metas traçadas para 

intervalos de curto prazo (5 anos) e médio prazo 

(10 anos) (CBHSF, 2016). 

O plano define objetivos, metas, orçamentos, 

financiamentos e entidades determinadas para 

executar toda a gestão e o planejamento neces-

sários em todos os níveis espaciais, partindo do 

federal aos estaduais e locais, contando com o 

Comitê da BHSF e das bacias de rios afluentes. Os 

objetivos a serem alcançados são: a atualização 

dos diagnósticos; o fortalecimento do arranjo 

institucional; o aprimoramento dos instrumen-

tos da PNRH, com ênfase à outorga e cobrança 

da água; determinação das ações prioritárias 

para a bacia; e, por fim, estruturação de uma 

base de dados referentes à bacia (CBHSF, 2016).

A bacia do rio Salitre apresenta o seu plano de 

recursos hídricos recém-elaborado, com sua 

versão final aprovada pelo comitê da bacia em 

outubro de 2017. Durante a sua elaboração fo-

ram definidos, a partir do diagnóstico realizado, 

quais os problemas com maior ênfase. Entre es-

tes estão: insuficiência do monitoramento das 

águas superficiais; falta de fiscalização dos usos 

dos recursos hídricos; águas para abastecimento 

fora dos padrões de potabilidade (CBHS, 2017). 

Houve uma versão emergencial, que foi elabo-

rada em 1993, porém seu horizonte de planeja-

mento foi atingido desde 2003, o que o tornou 

longínquo para a análise de elaboração do plano 

em vigência.

O documento atual possui um horizonte de 

implementação de 15 anos (2017-2032), com 

metas em curto prazo (até 2021), que visam a 

fortalecer e aprimorar a governança das águas;  

médio prazo (até 2025), que pretende conso-

lidar o instrumento de outorgas e o monitora-

mento da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos; e longo prazo (até 2032), que almeja 

implementar ações de saneamento, ações de 

melhoria de acesso às águas e implementação 

de programas de uso eficiente dos recursos em 

questão (CBHS, 2017).
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• Enquadramento dos corpos d´água em classes

Em consonância com a elaboração do PRHSF 

(Plano Decenal de Recursos Hídricos do rio São 

Francisco) 2004-2013, foi elaborada uma pro-

posta de enquadramento dos recursos hídricos 

da bacia, porém essa ainda não foi aprovada pelo 

respectivo comitê. Com a atualização do plano 

(2016), esperava-se uma proposta de enquadra-

mento concomitante, porém isso não ocorreu. 

Alegou-se que muitos dos corpos hídricos inter-

mitentes existentes na bacia não possuem um 

monitoramento definido, de forma a impossibi-

litar a elaboração da proposta. O plano da bacia, 

entretanto, dispõe sobre algumas diretrizes de 

enquadramento para as águas da bacia (CBHSF, 

2016). Em tal situação de ausência de proposta 

de enquadramento para a bacia, deve ser cum-

prida a legislação nacional vigente quanto aos 

padrões de qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas.

A Fig. 3 apresenta as classes de qualidade das 

metas do enquadramento em vigência para os 

principais corpos d’água superficiais da bacia do 

rio São Francisco. Na sua maioria, os rios estão 

inseridos na Classe 2 da Resolução CONAMA 357 

de 2005 ou não estão classificados.  

Figura 3 - Classe de qualidade do enquadramento vigente.
Fonte: CBHSF, 2016.
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A proposta de Enquadramento dos corpos 

d’água da bacia hidrográfica do rio Salitre (Fig. 4) 

foi desenvolvida simultaneamente ao PRHS, ten-

do como base dados provenientes do Programa 

Monitora do INEMA, que é o órgão responsável 

por monitorar a qualidade das águas do estado 

da Bahia. O programa foi criado em 2008 com o 

intuito de aferir a qualidade das águas em seus 

múltiplos usos. Para a bacia do rio Salitre são 

monitorados quatro pontos.  Desde o início do 

monitoramento foram realizadas 32 campanhas 

de coleta (duas destas em 2018), seguindo uma 

frequência de duas, três ou quatro campanhas 

ao ano (SEIA, 2018; CBHS, 2017). 

Figura 4 - Proposta de Enquadramento da BHS.
Fonte: CBHS (2017).
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• Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos 

O Sistema Nacional de Informações sobre Recur-

sos Hídricos (SNIRH) tem sua organização e ge-

renciamento feitos pela ANA. Há um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) atrelado ao SNIRH. 

O PRHSF contempla um Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos (SIRH) contido no SNIRH, o 

qual apoiará os tomadores de decisão com o intui-

to de melhor gerir os recursos hídricos da bacia. A 

BHSF tem, portanto, como plataforma de sistema 

de informações, o SNIRH, por ser uma bacia com rio 

de domínio federal. Tal plataforma, atualizada fre-

quentemente, funciona como referência aos siste-

mas estaduais (SNIRH, 2018; CBHSF, 2016).

O estado da Bahia possui o Sistema Estadual de 

Informações Ambientais e de Recursos Hídricos 

(SEIA), que visa a proporcionar à sociedade civil, aos 

usuários e ao poder público o acesso às informações 

e possibilitar uma melhor capacidade de tomada de 

decisões aos gestores. O Sistema possui um módulo 

de monitoramento que dispõe informações sobre o 

tempo, qualidade ambiental e recursos hídricos. A 

novidade disponível no portal é o SIGWeb do INE-

MA, intitulado GeoBahia, que se encontra em fase 

de aperfeiçoamento (SEIA, 2018; CBHS, 2017). Há 

preocupação do governo estadual com a disponi-

bilidade de informações e, embora o sistema não 

esteja ainda em pleno funcionamento, o mesmo 

encontra-se em processo de atualizações.

4.1.2 Participação Pública e Gestão de Conflitos

• Existência e atuação do Comitê de Bacia 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran-

cisco (CBHSF) é um órgão colegiado, criado em 

junho/2001 e que conta com 62 membros em-

penhados em realizar uma gestão dos recursos 

hídricos. É composto pelo poder público em seus 

três níveis – federal, estadual e local, usuários 

de água e sociedade civil com reuniões públi-

cas duas vezes ao ano ou mais. Todas as atas das 

reuniões estão disponíveis no portal do CBHSF. 

Uma análise das atas mostra que o CBHSF atua 

já há 18 anos, sempre emitindo novas delibera-

ções. O Comitê possui como entidade delegatá-

ria a agência de bacia AGB Peixe Vivo, que atua 

com o comitê da bacia desde 2010, arrecadando 

o montante proveniente da implantação da co-

brança pelo uso da água e investindo nas ações 

propostas no PRHSF (CBFSF, 2018; CBHSF, 2016).

O comitê da bacia hidrográfica do rio Salitre foi cria-

do em dezembro/2006 e é um órgão colegiado e 

participativo vinculado ao CONERH (Conselho Esta-

dual de Recursos Hídricos), contando com 30 mem-

bros titulares que se reúnem duas vezes por ano ou 

mais. O seu quórum é estabelecido com 2/3 do total 

de membros, assim como na bacia do rio São Fran-

cisco. O CBHS participou efetivamente da formula-

ção do PBHS. Em seu diagnóstico, um dos pontos 

fracos detectados foi uma “fraca participação do 

poder público municipal no Comitê de bacia”. Um 

aspecto positivo foi a “atuação do comitê de bacia 

em todas as suas UPGRHs”, além de já atuar há 12 

anos. Suas atas de reuniões estão disponíveis no 

portal do INEMA, que exerce o papel de agência, já 

que este órgão inexiste na bacia. As UPGRHs (Uni-

dades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hí-

dricos) consistem em uma divisão da bacia do rio 

Salitre em 7 recortes espaciais que objetivam facili-

tar a gestão na BHS (INEMA, 2018; CBHS, 2017).

• Incidência e resolução de conflitos pelo uso 

da água

A BHSF apresenta uma ampla extensão territorial 

e com isso uma alta complexidade de gerencia-

mento. A Bacia compreende sete entes da federa-

ção que devem se integrar em vários níveis espa-

ciais para essa finalidade, o que torna inevitável a 

ocorrência de conflitos pelo uso da água. A região 

do Submédio é marcada por áreas críticas de inci-

dência de conflitos, como é o caso da bacia do rio 

Salitre. Nas regiões do Alto, Submédio e Baixo São 
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Francisco, evidenciam-se conflitos pelo uso da 

água entre o setor de geração de energia com os 

demais setores usuários (abastecimento humano, 

irrigação, turismo, entre outros). O CBHSF possui 

procedimentos de resolução de conflitos para al-

gumas das suas áreas (CBHSF, 2016). 

A bacia do rio Salitre, por sua vez, é uma área de 

grande relevância e complexidade de conflitos, que 

se agravam com a intermitência de seu rio principal. 

Isso se deve a uma escassa disponibilidade hídrica 

e à má distribuição de suas águas. As principais es-

feras de origem desses conflitos, de acordo com o 

PBHS (2017), são: i.  uso da água para agricultura 

irrigada, principalmente no Perímetro Irrigado do 

Salitre (PIS), localizado na parte alta da bacia, com-

prometendo, assim, a oferta de água aos usuários 

do baixo Salitre; ii. a interrupção do curso do rio Sa-

litre para a construção de barragens. A incidência 

de conflitos pode ser vista na Fig. 5, com destaque 

para os mais graves, que ocorrem na UPGRH 7 refe-

rente ao baixo Salitre (CBHS, 2017). 

Figura 5 - Áreas de conflitos dos recursos hídricos na BHS.
Fonte: CBHS (2017).
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4.2 Classificação dos critérios em graus de 
implementação da PNRH

De acordo com os graus de implementação de-

finidos, os critérios selecionados para análise 

foram categorizados para as duas bacias em es-

tudo. A análise permitiu identificar o grau de im-

plementação da política hídrica e a comparação 

das situações entre as bacias dos rios São Fran-

cisco e Salitre. A Tabela 5 apresenta a classifica-

ção desses critérios para cada caso de estudo.

Tabela 5 - Categorização dos graus de implementação 
da política hídrica nas bacias hidrográficas.

ESCALA MACRO – BHSF

Critério Grau de implementação

Outorga Alto

Cobrança Muito alto

Planos Muito alto

Enquadramento Médio

Sistemas de Informação Muito alto

Comitês de bacia Muito alto

Conflitos pelo uso da água Médio

ESCALA MICRO – BHS

Critério Grau de implementação

Outorga Alto

Cobrança Baixo

Planos Médio

Enquadramento Médio

Sistemas de Informação Alto

Comitês de bacia Muito alto

Conflitos pelo uso da água Alto

Fonte: Autoria própria.

Para a escala macro da pesquisa - bacia do rio São 

Francisco, o grau de implementação da PNRH foi 

classificado em “Alto” e “Muito Alto” para todos 

os critérios, com exceção do enquadramento e 

da incidência de conflitos pelo uso da água, que 

se enquadraram na categoria “Médio”. A BHSF 

apresenta uma complexidade bem maior em sua 

gestão por ser uma bacia que apresenta um rio 

de domínio da União de importância nacional. 

Essa complexidade se deve por englobar entes 

de sete unidades da federação e 507 municípios, 

o que lhe confere acentuados contrastes socioe-

conômicos. A bacia se apresenta com os instru-

mentos de gestão implementados e comitê de 

bacia atuante. Verifica-se que:

• Outorga: classificada na categoria de “Alto” 

grau de implementação, pois, para a bacia do 

São Francisco, o instrumento encontra-se já ins-

talado, embora a fiscalização ocorra apenas par-

cialmente. Esse fato é verificado diante da diver-

gência entre a vazão outorgada e a real demanda 

da bacia. 

• Cobrança: a bacia apresenta uma cobrança 

estabilizada, iniciada em 2010 e atualizada em 

2017, com previsão de ajuste de preços anuais, 

além de apresentar uma baixa taxa de inadim-

plência, apresentando, assim, um grau “Muito 

Alto” de implementação. 

• Plano: classifica-se, de acordo com os graus 

propostos na metodologia, em “Muito Alto”, pois 

o plano da bacia já teve o seu horizonte de plane-

jamento atingido e sua atualização elaborada e 

divulgada em meados de 2016, com a realização 

das ações propostas.

• Enquadramento: se adequa ao grau “Médio”, 

caracterizando que a proposta de enquadra-

mento existe, embora não apresente informa-

ções para todos os corpos hídricos e consequen-

temente não ter aprovação do respectivo comitê 

de bacia.

• Sistema de Informação: a BHSF apresenta como 

plataforma de sistema de informações o SNIRH, 

que é atualizado frequentemente, funcionando 

como referência aos sistemas estaduais, classi-

ficando-se no grau “Muito Alto”.

• Comitês: a atuação e articulação do comitê 

apresentou-se em grau de implementação “Mui-

to Alto”, com elevado índice de solução para os 

diversos problemas da bacia.  

• Conflitos: quanto à ocorrência de conflitos pelo 

uso da água, a bacia apresentou-se com um grau 
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“Médio” de acordo com a escala deste trabalho, 

tendo em vista que os conflitos estão presentes, 

embora nas áreas críticas. 

Para a escala microbacia do rio Salitre, os graus 

obtidos variaram de “Baixo” até “Muito Alto”. A 

análise verificou que:

• Outorga: a bacia apresenta um sistema de ou-

torgas classificado como “Alto”, indicando que o 

sistema de concessão de outorgas foi implanta-

do, porém a fiscalização ocorre de forma parcial. 

Esse fato encontra-se diretamente atrelado a 

outro critério em análise, o instrumento de co-

brança, pois, em bacias cuja cobrança pelo uso 

da água já se encontra implantada, a fiscalização 

de outorgas torna-se um pouco mais rigorosa, a 

fim de evitar desvios de água.

• Cobrança: devido à bacia não apresentar ain-

da a cobrança por água bruta implantada em 

seus recursos hídricos, o grau de implementação 

desse instrumento foi considerado “Baixo”. A co-

brança foi inserida no plano de recursos hídricos 

recém-aprovado da bacia do rio Salitre, porém 

ainda não foi posta em prática.

• Plano: a bacia do Salitre foi classificada em 

uma categoria de grau “Médio”, no que se refere 

a esse instrumento. O documento foi elaborado 

em meados de 2017, e suas ações ainda estão 

em fase inicial de execução. Embora houvesse 

uma versão emergencial de Plano de Bacia, ela-

borado em 1993, seu horizonte de planejamento 

já estava desatualizado havia muito tempo.

• Enquadramento: o critério de enquadramento 

também se classificou como de grau “Médio” pe-

los mesmos motivos do plano da bacia. A propos-

ta de enquadramento da bacia do rio Salitre foi 

elaborada concomitantemente ao plano da bacia.

• Sistema de Informação: o SEIA (Sistema Esta-

dual de Informações Ambientais e Recursos Hí-

dricos) é a plataforma de informações hídricas 

do estado da Bahia, e apresenta uma estrutura 

bem desenvolvida. Entretanto, a plataforma não 

é atualizada frequentemente, e para esse critério 

adotou-se a categoria de grau “Alto”.  

• Comitê: essa entidade atuou densamente nos 

últimos anos de 2016, 2017 e início de 2018, 

com um número relativo de reuniões e delibera-

ções, buscando solucionar problemas primários 

de ordem urgente, como a elaboração do plano e 

da proposta de enquadramento. Portanto, classi-

ficou-se em um grau “Muito Alto” em função da 

sua existência há mais de 10 anos. 

• Conflitos: a bacia do rio Salitre se caracteriza 

como uma área de grande relevância de confli-

tos, apesar da sua pequena extensão, possuindo 

uma maior intensidade destes no baixo Salitre. 

É uma área preocupante inserida na bacia do 

rio São Francisco, devido aos seus atritos entre 

os usuários do abastecimento público e os irri-

gantes. Esse critério tem classificação em grau 

“Alto”: os conflitos pelo uso da água são de maior 

intensidade de abrangência, mas ainda assim 

restritos às áreas críticas.

5 CONCLUSÕES
Essa pesquisa propõe uma metodologia baseada 

em sete critérios (cinco instrumentos de gestão 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e dois 

critérios relacionados à participação pública 

e resolução de conflitos) e cinco graus de clas-

sificação (Muito Alto, Alto, Médio, Muito Baixo 

e Baixo) a fim de identificar o estado de imple-

mentação da política hídrica. A observação de 

duas diferentes escalas de planejamento - escala 

macro (bacia do rio São Francisco) e escala micro 

(sub-bacia do rio Salitre – BA), permitiu verificar 

distintos graus de implementação da política hí-

drica em função da escala adotada.  
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No que se refere aos instrumentos de gestão de 

recursos hídricos previstos na Lei nº 9.433/1997, 

pode-se concluir que todos já estão implemen-

tados na bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Essa é uma condição essencial para que sejam 

atingidos os objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. A importância da integração 

desses instrumentos pode ser verificada nessa 

área de estudo. A implementação da cobrança, 

por exemplo, opera como um indicador da inte-

gração desses instrumentos, tendo em vista que 

a sua eficiência depende de outras informações 

contidas nas outorgas e nos dados cadastrados 

no CNARH (Cadastro Nacional de Usuários de Re-

cursos Hídricos). Por dispor de plano de recursos 

hídricos atualizado, a bacia do rio São Francisco 

tem, por meio desse documento, as diretrizes 

para prosseguir na implementação da política 

hídrica pelos próximos anos e atingir as metas 

definidas com base em horizonte de planeja-

mento preestabelecido. 

Observa-se, entretanto, a pouca articulação e 

integração existente entre os órgãos estaduais e 

federais no que se refere à implantação dos ins-

trumentos nos afluentes da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco. É necessário que os instru-

mentos de gestão hídrica estejam implantados 

não apenas na calha do rio principal (São Fran-

cisco), mas em todas as sub-bacias, independen-

temente do domínio de suas águas, se do Estado 

ou da União. Essa ausência de simultaneidade 

na implantação da Política Nacional, por meio 

dos seus instrumentos, dá origem a uma série de 

conflitos pelo uso da água. Isso ocorre, pois, to-

mando como exemplo o instrumento da cobran-

ça, quando esta é estabelecida apenas na calha 

do rio, alguns dos usuários migram para um rio 

afluente, que faz parte da própria bacia, que 

ainda não possui obrigatoriedade da cobrança, 

pois depende da aprovação em seu respectivo 

comitê de bacia. Isso passa a ter consequências 

na solicitação da outorga dos direitos de uso da 

água. O usuário, por não ser cobrado para usar 

a água bruta, poderá não considerar a outorga 

como uma prática essencial para a boa gestão 

das águas da bacia. 

Na análise efetuada nesta pesquisa, fica evidente 

que os graus de implementação da política hídri-

ca se apresentam com variações quando se com-

param as situações na bacia de rio de domínio 

da União e na sub-bacia do rio Salitre. Apesar de 

ter área geográfica menor, a bacia estadual está 

sujeita, nesta sua pequena área, a mais conflitos 

pelos usos da água (grau “Alto” em comparação 

ao grau “Médio” da bacia do rio São Francisco). 

O critério “Conflitos” é, portanto, um indicador 

da implementação adequada (ou da ausência) 

dos instrumentos de gestão. Com Comitê de ba-

cia em atuação mais destacada a partir de 2016, 

análises futuras dessa problemática poderão 

produzir resultados mais positivos para a sub- 

bacia do rio Salitre. 

A pesquisa focou na escala de planejamento 

(denominada de “gerenciamento” por Daniell e 

Barretau, 2014) e suas vinculações com as es-

calas espacial (bacias hidrográficas); temporal 

(vazões a serem outorgadas, cobranças a serem 

praticadas, horizonte de planejamento dos pla-

nos de recursos hídricos);  administrativa (nos 

níveis estadual e nacional); institucional (leis de 

recursos a serem seguidas, regras da outorga); 

de redes (interrelações entre entidades do siste-

ma de gestão) e conhecimento e informação (es-

senciais para uso nas demais escalas).  

Os resultados encontrados mostram que para 

garantir uma boa governança de água, a coorde-

nação entre diferentes escalas é essencial. Para 

o caso estudado, as falhas mostradas por meio 

da avalição do grau de implementação da políti-

ca hídrica enfatizam a importância do fortaleci-

mento do sistema estadual de gestão de recur-

sos hídricos, tornando-o mais compatível com os 

avanços já alcançados no domínio administrati-

vo da União. 
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Resumo
A produção de biogás é um importante parâmetro do monitoramento de reatores anaeróbios, porém o ele-

vado custo dos medidores é um dos fatores limitantes para essa mensuração. Apesar de considerável fração 

das estações de tratamento de esgoto brasileiras empregar reatores anaeróbios, poucas unidades monitoram a 

produção de biogás. Com base nisso, avaliou-se um medidor de diafragma, utilizado para quantificar o volume 

de gás natural e/ou GLP, montado em série com um medidor tipo tambor rotativo Ritter, reconhecidamente 

eficiente em monitoramentos de produção de biogás em reatores anaeróbios. Avaliou-se a precisão relativa do 

medidor de diafragma, verificando erro relativo percentual médio e máximo de 1,9 e 3,4%, respectivamente. 

Esses resultados são positivos se considerados fatores como simplicidade estrutural, disponibilidade nacional e 

baixo custo inerentes ao medidor de diafragma. 

Palavras-chave: Reator UASB. Tratamento de esgoto. Aproveitamento energético. Biometano. Medidor de 

vazão de biogás.

Abstract
The biogas production is an important parameter of anaerobic reactors monitoring. However, the high cost of 

flowmeters is one of the main limiting factors for this control. Despite considerable numbers of Brazilian sewage 

treatment plants employ the anaerobic reactors, small part of this units monitoring the biogas production. Based 

on this, this study evaluated a diaphragm type gas flowmeter, used for monitoring the domestic gas (LPG or natu-

ral gas), installed in series with a drum type gas flowmeter Ritter, admittedly efficient for biogas monitoring from 

anaerobic reactors. It also evaluated the relative precision of diaphragm flowmeter, obtained relative percentage 

error average and maximum of 1.9 and 3.4%, respectively. These results were positive, if considered the structural 

simplicity, national available and low cost inherent of diaphragm flowmeter.

Keywords: UASB reactor. Sewage treatment. Energy recovery. Biomethane. Flow biogas meter.
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1 INTRODUÇÃO
A aplicação de tecnologias anaeróbias para o 

tratamento de esgoto sanitário é uma possibi-

lidade para países tropicais e subtropicais, pois 

a temperatura é um importante fator para sua 

aplicação a efluentes com baixa carga orgânica 

e presença de sólidos. Seu adequado emprego 

resulta em três distintos produtos: lodo anaeró-

bio, efluente tratado e biogás, sendo este último 

composto majoritariamente por metano (60 a 

70%), o que tem despertado maior interesse em 

seu aproveitamento energético, motivado prin-

cipalmente pela lógica atual de tecnologias sus-

tentáveis e de baixa emissão de carbono. 

Além da potencial utilização desse composto, a 

vazão de biogás é um importante parâmetro de 

monitoramento de reatores anaeróbios, utilizada 

para determinação de suas eficiências e estabili-

dade do processo de digestão. 

Há disponíveis comercialmente diversos modelos 

de medidores, os quais utilizam distintas formas 

de determinar o fluxo gasoso proveniente des-

ses reatores. O princípio de medição atualmen-

te mais popularizado é o deslocamento positivo, 

porém modelos recentes com métodos distintos, 

como ultrassônicos, mássicos e termais têm se 

destacado pela precisão, dimensão e pouca in-

fluência física na corrente gasosa.

No caso específico do Brasil, assim como outros 

países em desenvolvimento, há alguns fatores li-

mitantes à utilização desses modelos, principal-

mente pela dificuldade de aquisição e assistên-

cia técnica, além do elevado custo, pois a maioria 

deles é importada.

Em escala laboratorial, tem-se desenvolvido 

aparatos simplificados que se baseiam principal-

mente no deslocamento de líquido para possibi-

litar o monitoramento da produção de biogás. 

Alguns trabalhos reportam modelos alternativos 

de medidores automáticos de baixo custo (LIU, 

OLSSON, MATTIASSON, 2004; CADENA PEREDA, 

RIVERA MUÑOZ, HERRERA RUIZ, 2010; MARTÍNE-

Z-SIBAJA et al., 2011), sendo ainda possível em-

pregar aqueles cujos princípios foram descritos 

por Walker et al. (2009) para medidas manuais 

simplificadas sem a influência da dissolução 

dos componentes do biogás no líquido utilizado, 

como realizado com sucesso em escala laborato-

rial por Ferreira et al. (2018).

Para reatores em escalas maiores, principalmente 

para estações de tratamento de esgoto (ETE) em 

escala real, não há muitas opções simplificadas e 

boa acurácia. Cerca de 40% das ETEs brasileiras 

utilizam reatores anaeróbios (BRASIL, 2017), po-

rém não há dados de quantas delas monitoram a 

produção de biogás, sendo o custo dos medido-

res um dos possíveis fatores para a ausência des-

te monitoramento. A possibilidade de  utilizar os 

modelos laboratoriais possivelmente resultaria 

em aparatos de elevado custo, pela escala e ro-

bustez demandada, além de aparatos complexos 

e pouco aplicáveis a realidade nacional.

Outros setores comerciais que comercializam 

gases, como é o caso do setor de gás liquefeito 

de petróleo (GLP) residencial, possuem modelos 

simplificados de medidores. Um modelo bas-

tante popularizado para esse fim é o medidor de 

diafragma, o qual também utiliza princípio de 

deslocamento positivo para possibilitar a deter-

minação do volume. Sua estrutura é constituída 

por uma carcaça externa de alumínio e compo-

nentes interno de plástico, não sendo danificado 

por componentes agressivos presentes nos gases 

(LAO, s.d.). Porém, uma questão para a qual se 

deve atentar é o fato de algumas dessas partes 

internas serem móveis, o que tem sido reportado 

como uma característica negativa desses medi-

dores (CASCETTA E VIGO, 1994), pois isso pode 

resultar em travamentos.

Quando utilizados para monitoramento do fluxo 

de gás doméstico, sob condições de pressão con-

tínua, e respeitada a faixa ideal de fluxo, possuem 
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precisão maior que 99% (LAO, s.d.), além de pos-

suir dimensões e massa relativamente reduzidas. 

Assim, esse trabalho teve por objetivo avaliar 

a aplicação de um medidor nacional, tipo dia-

fragma, utilizado para quantificar gás natural 

doméstico, no monitoramento da produção de 

biogás de reator anaeróbio.

 

2  MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Aparato experimental

O aparato experimental para desenvolvimento 

dos testes de avaliação do medidor tipo diafrag-

ma foi instalado na plataforma de metanização 

de resíduo alimentar da Universidade Federal de 

Minas Gerais (pMethar/UFMG), na linha de bio-

gás de um digestor anaeróbio utilizado para o 

tratamento de resíduos alimentares gerados em 

um dos restaurantes universitários (FERREIRA, 

2015). Os testes foram realizados de maneira 

comparativa, instalando-se dois medidores em 

série, sendo o primeiro do tipo diafragma, da 

marca LAO®, e o segundo da marca Ritter®. A 

Fig. 1 ilustra o diagrama esquemático do apara-

to experimental, assim como a Fig. 2 apresenta 

imagens desses medidores.

 
Figura 1. Ilustração esquemática do sistema montado para avaliação do medidor tipo diafragma

 
 Figura 2. Medidores empregados no experimento: a) medidor tipo diafragma modelo G2.5 LAO®, b) medidor TG3 Ritter®. 

Fonte: autor.
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Apesar de ambos os medidores serem volumé-

tricos, não havendo determinação direta da va-

zão, apresentam características gerais distintas, 

como se pode verificar na Tabela 1.

Tabela 1. Características metrológicas do medidor tipo 
diafragma LAO® G2.5 e medidor de tambor TG3 Ritter®.

Característica
Medidor

LAO G2.5* Ritter TG 3

Vazão máxima (L.h-1) 4.000 360

Vazão mínima (L.h-1) 25 5

Acurácia de fundo de escala (%) 0,5 0,5

Acurácia de leitura (%) <0,5 0,2

Pressão máxima de trabalho (mbar) 1000 50

Perda de pressão (mbar) 0,25 - 1,25** 0,2

*Utilizado para gás natural residencial
**Condicionada a vazão de gás

Fontes: LAO (s.d) e RITTER (2011)

O modelo TG3 Ritter® foi adotado como siste-

ma de medição padrão pelo fato de fazer parte 

de uma ampla linha de medidores reconhecida-

mente aplicáveis a essa função, sendo este e ou-

tros modelos dessa mesma marca utilizados em 

trabalhos similares (BENITO MARTIN; SCHLIENZ; 

GREGER, 2017; GANESH et al., 2014).

A pressão do biogás na tubulação foi monitora-

da por manômetro analógico em inox, marca Eli-

te, de 0 a 500 mmCA (milímetros de coluna de 

água), instalado na entrada do sistema, em série 

com os demais medidores. 

2.2 Coleta e tratamento dos dados

Os volumes registrados por ambos os medidores, 

hora e a pressão na tubulação de biogás foram 

coletados manualmente cerca de duas vezes ao 

dia, durante quatro meses de monitoramento. 

Para a análise geral, utilizou-se o software MS 

Excel® para realização de estatística descritiva e 

determinação da variação percentual relativa de 

cada par de vazões, tomando o medidor TG3 Rit-

ter® como sistema de medição padrão. A análise 

da normalidade, correlação e teste de hipótese 

dos dados verificados em ambos os medidores 

foi realizada no software Statistica® 8.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O digestor de resíduos alimentares, em que foi 

instalado o sistema, operou com carga orgânica 

volumétrica (COV) de 0,13 (DP - desvio padrão 

0,03) kg ST m-3 d-1, valor inferior à faixa de 1 a 4 

kg SV m-3 d-1 normalmente aplicada em diges-

tores operados sob essas condições, (BENITO 

MARTIN; SCHLIENZ; GREGER, 2017; GRIMBERG 

et al., 2015; PAUDEL et al., 2017; SAMBUSITI et 

al., 2015; VOELKLEIN et al., 2016). Essa carga 

volumétrica foi mantida para que a produção 

de biogás não extrapolasse a faixa ótima de 

operação dos dois medidores (25 a 360 L h-1), 

sendo esses valores referentes ao limite inferior 

e superior dos medidores de diafragma e Ritter, 

respectivamente.

As distribuições das vazões de biogás determina-

das a partir dos volumes registrados em ambos 

os medidores se encontram agrupadas na Fig. 3.
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Figura 3. Distribuição temporal das vazões médias diárias de biogás (a) e a distribuição quantitativa das vazões (b) de 

ambos os medidores (n = 37) 

Como se pode verificar na figura supracitada, a 

distribuição temporal das vazões não foi uniforme, 

variando entre 2,2 e 317 L h-1 e condicionada ao re-

gime de alimentação e disponibilidade de resíduos 

alimentares. Para a distribuição quantitativa das 

vazões de biogás de ambos os medidores, pode-se 

notar valores de medianas muito próximas; 42,7 e 

43,9 L h-1 para os medidores de diafragma e Ritter, 

respectivamente. Os valores de 1° e 3° quartis tam-

bém foram semelhantes, 18,9 e 110,2 L h-1 para o 

medidor de diafragma e 19,6 e 111 L h-1 no caso do 

medidor Ritter (Fig. 3).

Com base na análise de distribuição das vazões, pô-

de-se confirmar que não seguem distribuição nor-

mal, sendo necessários métodos não paramétricos 

para suas análises estatísticas. A correlação entre os 

dados que se enquadram no intervalo comum a am-

bos os medidores (25 a 360 L h-1) foi realizada com 

vazões verificadas em diferentes momentos do dia, 

não se restringindo a vazões médias diárias (Fig. 4). 

 
Figura 4. Correlação entre as vazões de biogás verificadas nos dois medidores monitorados (n: 39)
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Há uma correlação bastante expressiva entre as 

vazões de biogás determinadas durante o expe-

rimento, resultando em um coeficiente de Spear-

man elevado (0,999). Essa característica reforça 

a similaridade das vazões medidas em ambos os 

medidores. Ainda com esse grupo de vazões de 

biogás que atendem ao intervalo adequado aos 

dois medidores, aplicou-se teste de Mann-Whit-

ney para verificação da similaridade das medi-

das obtidas nos dois aparelhos a um intervalo 

de confiança de 99% (α = 0,01), para o qual se 

obteve valor de p: 1,0. Esse resultado confirma 

a similaridade dos dois equipamentos com grau 

bastante elevado de segurança. 

Confirmada a similaridade dos medidores pelo 

teste de hipótese, determinou-se as diferen-

ças percentuais entre os pares de vazões, sendo 

apresentadas na Fig. 5 no eixo das ordenadas, em 

relação às vazões verificadas no sistema de me-

dição padrão.

 
Figura 5. Curva de erro verificada em relação à vazão de biogás e a variação percentual calculada entre o sistema de 

medição padrão e o medidor de diafragma.

A apresentação de todo o conjunto de dados 

possibilitou a confirmação da necessidade de 

respeitar a faixa prescrita pelo fabricando para  

obter medidas mais acuradas. O medidor Ritter 

possui limite inferior de 5 L h-1, mantendo assim 

sua acurácia e possibilitando avaliar o medidor 

de diafragma quando em vazões inferiores aos 

25 L h-1, para as quais se pode verificar a eleva-

ção do erro percentual relativo na leitura efetua-

da pelo medidor de diafragma.

Para os valores que se enquadram na faixa coin-

cidente aos dois medidores (25 a 360 L h-1), veri-

ficou-se erro percentual máximo de 3,4%, para 

vazão próxima ao limite inferior (30 L h-1). As va-

zões enquadradas na faixa citada resultaram em 

valor médio de 100,6 (DP 90,6) L h-1, com erro 

percentual médio de 1,9 (DP 1,1) % entre o me-

didor de diafragma e o sistema de medição pa-

drão. Essa diferença é superior à reportada pelo 

fabricante para uso em linhas residenciais de gás 

(LAO, s.d), porém as condições de trabalho são 

distintas, principalmente em relação à variação 

de pressão, discutida no item subsequente. 

Alguns medidores de baixo custo importados, 

como é o caso do medidor ultrassônico Puxin 

BF 2000, produzidos especificamente para mo-

nitoramento de biogás em reatores anaeróbios, 

podem apresentar, segundo o fabricante, erro 

percentual de até 1,5%. Apesar de maior erro 

percentual relativo verificado para o medidor 
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tipo diafragma, deve-se destacar o fato de esse 

medidor ser oriundo de produção nacional, o que 

pode proporcionar facilidade na aquisição, ma-

nutenção e reposição. Outro método que possui 

erro percentual semelhante (1,5 a 5%) aos verifi-

cados para o medidor de diafragma é a medição 

por meio de pressão dinâmica, porém necessita 

da densidade do biogás, além de operar melhor 

em elevadas pressões (BRASIL, 2015).

A faixa de vazão avaliada, quando enquadrada 

no conceito de população equivalente (P.E.), re-

sultaria em valores entre 100 e 150 habitantes, 

típicos de estações de tratamento de esgoto sa-

nitário (ETE) descentralizadas, de porte muito 

pequeno, nas quais raramente se utiliza algum 

tipo de monitoramento da produção de biogás. 

Tendo em vista que existem medidores tipo dia-

fragma com diversas faixas de operação, isso 

possibilitaria a aplicação em ETEs de diferentes 

escalas, inclusive nas pequenas unidades utiliza-

das no tratamento descentralizado.

3.1 Variação de pressão

A produção de biogás em reatores anaeróbios 

não é realizada em fluxo contínuo, pois geral-

mente os mesmos são submetidos a variações de 

vazão e de carga orgânica ao longo do dia. Prin-

cipalmente no caso de reatores tratando esgoto 

sanitário em estações de pequeno porte, ou ain-

da em sistemas alimentados de forma intermi-

tente, como é o caso do biodigestor de resíduos 

alimentares em questão. Como consequência, o 

fluxo de biogás apresentará variações de pres-

são, verificadas neste experimento e apresenta-

das na Fig. 6.

 

Figura 6. Variação de pressão verificada ao longo do período experimental (n: 43)

Verifica-se na Fig. 6 que houve variação de pres-

são, permanecendo com valores entre 0 e 140 

mmCA. Apesar de alguns valores elevados, a 

maior parte dos dados verificados localizavam- 

se próximos a 0 mmCA, sendo este o valor de sua 

mediana teórica. O fato de se tratar de reduzi-

da e variável pressão possivelmente é um fator 

que causa a elevação dos erros verificadas para o 

medidor de diafragma, pois seu uso em redes do-

mésticas de gás natural/GLP não está submetido 

a tais oscilações.
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3.2 Considerações em relação ao custo e 
fatores operacionais

O custo final de medidores está condicionado à 

faixa de vazão mais adequada, além de fatores 

como câmbio, impostos e fretes, no caso de im-

portação. De forma geral, desconsiderando os 

custos de importação, o medidor tipo diafragma 

avaliado neste experimento possui custo entre 

28 e 33 vezes menor que outros modelos como 

mássico termal e o TG Ritter, utilizado como refe-

rência neste estudo. Apesar de oferecerem acu-

rácias mais elevadas, os custos desses modelos 

importados podem inviabilizar sua aplicação em 

unidades de menor porte. O monitoramento de 

unidades com essas características não neces-

sita de elevada acurácia, porém baixo custo e 

robustez são características determinantes para 

aplicações amplas e disseminadas.

Outro ponto a se destacar é a possibilidade de 

travamento das partes móveis internas do medi-

dor tipo diafragma, porém tais ocorrências não 

foram constatadas durante os quatro meses de 

avaliação, mesmo utilizando um medidor que já 

se encontrava em uso por, pelo menos, 1 ano. Em 

experiências anteriores, utilizando esse modelo 

de medidor nesse mesmo digestor, foram iden-

tificados travamentos, porém o tempo esperado 

para tais ocorrências e custos de manutenções 

preventivas e corretivas deve ainda ser avaliado 

com monitoramentos em longo prazo.

Martí-Herrero et al. (2018) reportam o acúmu-

lo de água no interior de medidor, oriundo da 

condensação da umidade presente no biogás, 

ao operarem equipamento semelhante (G2.5 

Metrix) na mensuração da vazão de biogás gera-

do em digestor de resíduos de frutas e verduras 

operado em regime semicontínuo, demandan-

do monitoramento e limpeza semanal. Em todo 

o período experimental, cerca de 4 meses, além 

do período de uso anterior, cerca de 1 ano, o me-

didor avaliado (G2.5 LAO) não foi aberto para 

limpeza ou remoção de líquido. Possivelmente, o 

fato de haver um selo hídrico (Fig. 1) na tubula-

ção de biogás, instalado entre o reator e o medi-

dor, seja o motivo da inexistente demanda pela 

remoção de líquido do interior do equipamento.

4 CONCLUSÕES
Com base nesses resultados verifica-se a pos-

sibilidade de utilizar o modelo de medidor tipo 

diafragma para monitoramento de produção de 

biogás em reator anaeróbio, com erro percentual 

relativo médio de 1,9%, apesar da diminuta e va-

riável pressão na tubulação.

Adicionalmente, deve-se destacar a existência 

de modelos produzidos no Brasil, com reduzido 

custo, quando comparados a outros medidores 

comerciais importados.

Recomenda-se realização de monitoramento em 

longo prazo para verificação da estabilidade, as-

sim como a determinação da vida útil e manu-

tenções necessárias.

Assim, a simplicidade operacional, boa acurá-

cia e baixo custo, de fato, justificam o emprego 

desse equipamento no monitoramento da pro-

dução de biogás em reatores anaeróbios, parti-

cularmente nas plantas menores em escala real 

e também em pesquisas com escassos recursos 

financeiros disponíveis, desde que respeitada a 

faixa de vazão adequada.
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Resumo
A Avaliação do Ciclo de Vida apresenta diversos modelos para avaliar a escassez hídrica em uma região. Den-

tre os principais modelos de escassez hídrica disponíveis, têm-se o proposto por Pfister e Bayern, que gera 

fatores expressando o potencial de escassez hídrica em bacias hidrográficas de todo o mundo. Esses fatores 

foram obtidos utilizando-se dados de demanda e disponibilidade oriundos de modelos hidrológicos globais. 

Nesse trabalho, calcularam-se fatores regionalizados de escassez hídrica para as sub-bacias cearenses, a 

partir do uso de dados nacionais, comparando-os com os valores originais do modelo para identificar a ne-

cessidade de regionalização para outras regiões brasileiras, em especial do semiárido. Observou-se que a 

regionalização dos fatores permitiu maior aproximação com o cenário histórico de escassez nas bacias cea-

renses, colaborando para os próximos estudos que tratem do ciclo de vida de produtos.

Palavras-chave: Avaliação de ciclo de vida. Avaliação de impactos. Água. Escassez hídrica. Semiárido. Ceará.

Abstract
The Life Cycle Assessment presents several models for assessing water scarcity in a region. Among the main models 

available, Pfister and Bayern propose the factors that express the potential of water scarcity in watersheds around the 

world. These factors were obtained using demand and availability data from global hydrological models. In this work, 

regional factors of water scarcity were calculated for the sub-basins from the use of national data, comparing them 

with the original values of the model to identify the need for regionalization for other Brazilian regions, especially the 

semi-arid regions. It was observed that the regionalization of the factors allowed a closer approximation with the his-

torical scenario of scarcity in the Ceara basins, collaborating for the next studies about the product life cycle.

Keywords: Life cycle assessment. Impact assessment. Water. Pfister. Water scarcity. Semiarid. Ceará.
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1 INTRODUÇÃO
A escassez hídrica pode ser definida como o con-

sumo de água que se aproxima ou excede a ca-

pacidade natural de regeneração de um corpo 

hídrico (KOUNINA et al., 2013). Quanto maior a 

escassez, maior a competição pela água fresca 

em uma determinada região.

A questão da escassez hídrica se tornou uma 

preocupação global a partir da crescente de-

manda humana por água, principalmente para a 

agricultura irrigada e para as áreas urbanas. De 

acordo com Mekonnen & Hoekstra (2016), dois 

terços da população global, cerca de 4 bilhões de 

pessoas, vivem em condições de escassez severa 

de água pelo menos 1 mês durante o ano. Além 

disso, meio bilhão de pessoas no mundo enfren-

ta escassez de água severa durante todo o ano.

Com uma área que abrange mais de 27 milhões de 

habitantes – 12% da população brasileira –, o se-

miárido brasileiro é caracterizado pelo clima seco, 

com poucas chuvas, alto índice de aridez e elevada 

evapotranspiração (BRASIL, 2017). O Ceará, que 

está no semiárido, sofre com constantes secas. A 

crise hídrica em que se encontra esse Estado des-

de 2011 já afeta 104 municípios. Somados aos 46 

municípios que já se encontravam em situação 

crítica reconhecida pelo Governo Federal, o Cea-

rá se encontra com 81% de suas cidades em si-

tuação de emergência. Além de ser um problema 

ambiental em muitas regiões, a escassez hídrica 

relacionada a um produto pode se tornar também 

uma preocupação comercial para empresas ex-

portadoras. Isso se deve à demanda crescente dos 

consumidores por certificação ambiental de pro-

dutos e  à publicação da norma de Pegada Hídrica, 

ISO 14046 (ISO, 2014), que permite a certificação 

da pegada de escassez hídrica de um produto.

A certificação de pegada de escassez hídrica por 

essa norma requer a contabilização do impacto do 

consumo de água que ocorre em vários processos 

produtivos relacionados a um produto e que pode 

acarretar escassez hídrica nas várias regiões pro-

vedoras de água. Assim, essa norma requer a con-

sideração do ciclo de vida do produto na avaliação 

do impacto do consumo de água em várias regiões.

No âmbito do ciclo de vida dos produtos, a Ava-

liação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia 

para avaliar e quantificar os possíveis impactos 

ambientais associados a um produto ou proces-

so. Segundo a ISO 14.040 (ISO, 2006), a ACV é 

uma metodologia que permite a compilação das 

entradas e saídas e avaliação dos impactos am-

bientais potenciais de um sistema de produto ao 

longo do seu ciclo de vida.

A avaliação dos impactos do ciclo de vida (AICV) 

é realizada utilizando-se modelos ambientais que 

geram fatores de impacto ou fatores de caracte-

rização para substâncias relacionadas a diversas 

categorias de impacto. Os fatores de caracteriza-

ção (FC) indicam quanto determinada substância, 

seja ela da entrada ou saída do inventário, cola-

bora para um determinado problema ambiental 

se comparada a uma substância de referência. 

Exemplificando, os gases de efeito estufa são re-

lacionados às mudanças climáticas por meio de 

fatores que denotam o potencial de aquecimento 

global desses gases. Já o consumo de água está 

relacionado à escassez hídrica por meio de fato-

res que denotam o desequilíbrio entre oferta e 

demanda hídrica. Estudos de pegada de escassez 

hídrica avaliam o impacto de um produto sobre 

a escassez em diversas regiões fornecedoras de 

água para os diversos processos relacionados à 

sua cadeia produtiva e de consumo.

A avaliação do impacto do consumo de água na 

escassez hídrica está em rápida evolução, tendo 

sido propostos, a partir de 2006, diversos modelos 

que geram fatores de escassez em nível de bacia 

hidrográfica ou país para estudos de ACV. Entre 

os métodos desenvolvidos, destacam-se: Frischk-

necht et al. (2006), Bösch et al. (2007), Milà i Ca-

nals et al. (2009) Pfister et al. (2009), Boulay et al. 
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(2011), Kounina et al. (2013), Bayart et al. (2014), 

Pfister and Bayer (2014), e Boulay et al. (2017).

O modelo de Pfister e Bayer (2014) foi derivado 

do modelo de fatores anuais Pfister et al. (2009), 

tendo sido empregado em estudos de escassez 

hídrica de produtos agrícolas, entre outros. Esse 

modelo utiliza o indicador Water Stress Index 

(WSI), que relaciona dados de demanda e dispo-

nibilidade hídrica oriundos do modelo hidrológi-

co global Water Global Assessment and Progno-

sis (WaterGAP) (ALCAMO et al., 2003).

O modelo proposto por Pfister e Bayer (2014) ana-

lisa apenas a escassez física de água para usuá-

rios humanos, gerando fatores de impacto para 

bacias hidrográficas que variam na escala de 0.01 

(escassez mínima) a 1 (escassez máxima), dispo-

níveis para as grandes bacias mundiais, utilizadas 

pelo WaterGAP (ALCAMO et al., 2003). O principal 

problema com o uso do nível de regionalização da 

bacia hidrográfica surge quando um único FC é 

gerado para grandes bacias hidrográficas em paí-

ses onde a disponibilidade e a demanda de água 

não são uniformes (NUÑEZ et al., 2015).

Nuñez et al. (2015) encorajou outros pesquisado-

res em Avaliação do Ciclo de Vida a atualizar WSIs 

para outros países usando informação em nível 

nacional que geralmente tem-se acesso livre.

Avaliando-se os valores dos fatores de escassez 

originais gerados pelo modelo Pfister e Bayer 

(2014), observa-se que a situação de escassez 

histórica nas sub-bacias cearenses não se refle-

te em todos os valores desses fatores. Os valores 

anuais de WSI para as sub-bacias cearenses va-

riam entre 0.012, onde não há escassez, e 0.979, 

fator mostrando elevada escassez. Apenas a sub- 

bacia Metropolitana, em que está a cidade de 

Fortaleza, apresentou fator com a alta escassez 

esperada para a região, devido à alta demanda 

por água na cidade e ao fato de o abastecimento 

da mesma ser feito a partir de reservatórios inse-

ridos em outras bacias. Entretanto, sabe-se que 

outras bacias cearenses, como a do Baixo Jagua-

ribe, também sofrem com problemas hídricos.

Considerando a problemática histórica de es-

cassez hídrica no Estado do Ceará, torna-se im-

portante regionalizar os fatores de escassez do 

modelo de Pfister e Bayer (2014), utilizando-se 

dados hidrológicos nacionais para elevar a sen-

sibilidade desses fatores. Além disso, para a ges-

tão eficiente dos recursos hídricos, é importan-

te que esses fatores de impacto hídrico estejam 

disponíveis para a divisão de Unidades Hidrográ-

ficas Estaduais (UHEs), empregada pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) e pela Companhia Es-

tadual de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará 

(COGERH), ao invés do recorte de bacias hidro-

gráficas adotado pelo WaterGAP (ALCAMO et al., 

2003) e no modelo de Pfister e Bayer (2014).

A geração de fatores de escassez para as UHEs 

no Ceará contribui para melhor consideração da 

questão hídrica em estudos de ACV de produtos 

fabricados ou cultivados no Estado.

2 OBJETIVO
Nesse contexto, esse trabalho tem como objeti-

vo gerar fatores de impacto para escassez hídri-

ca regionalizados para as sub-bacias cearenses, 

discutindo se a regionalização torna esses fato-

res mais sensíveis às reais condições ambientais 

do Ceará. A estratégia de regionalização e com-

paração dos dados gerados com os originais do 

modelo pode ser empregada para regionalização 

das demais bacias brasileiras.

3 METODOLOGIA 
Para a regionalização dos fatores de escassez hí-

drica nas Unidades Hidrográficas do Ceará, ado-

tou-se o Modelo de Pfister e Bayer (2014) com a 

utilização de dados de demanda e disponibilidade 

da Agência Nacional de Águas e de precipitação 

do Climate Research Unit (HARRIS et al., 2014). 

Andrade EP, Figueirêdo MCB, Santos TL, Nunes, ABA
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Detalha-se a seguir a situação ambiental da área 

de estudo, os modelos de geração de fatores de 

escassez e modelo hidrológico, as bases de dados 

nacionais utilizadas na regionalização e a estraté-

gia utilizada para comparação entre os dados ori-

ginais e os regionalizados gerados nesse trabalho.

3.1 Área de estudo

O Ceará é uma das 27 unidades federativas do 

Brasil. Está situado no norte da Região Nordes-

te e tem por limites o Oceano Atlântico a norte e 

nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba a leste, 

Pernambuco ao sul e Piauí a oeste. Sua área total 

é de 148 920,472 km² ou 9,37% da área do Nor-

deste e 1,74% da superfície do Brasil.

O Estado está no domínio da caatinga, com cli-

ma Tropical Semiárido. A pluviosidade no Estado 

apresenta-se concentrada no espaço e no tem-

po, podendo ser menor que 500 mm, mas tam-

bém pode se aproximar de 1.000 nas cidades 

localizadas na faixa litorânea. Essas chuvas não 

são bem distribuídas em todo o território cea-

rense e nem durante o ano todo,  concentrando- 

se basicamente em apenas 4 meses (fevereiro a 

maio) (Dos Santos Filho, 2012).

O Ceará é, ainda, o único a estar completamente 

inserido na sub-região do sertão. A temperatura 

média é alta, com pequena amplitude anual de 

aproximadamente 5 °C, girando entre meados de 

20 °C no topo das serras a até 28 °C nos sertões 

mais quentes (FRANCISCO, 2017).

O Ceará está dividido pela Agência Nacional de 

Águas em 12 Unidades Hidrográficas Estaduais – 

Acaraú, Alto Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Banabuiú, 

Coreaú, Curu, Litoral, Médio Jaguaribe, Metropolita-

na, Salgado, Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateús 

–, sendo todas pertencentes à Região Hidrográfica 

(RH) Atlântico Nordeste Oriental, exceto UHEs Serra 

da Ibiapaba e Sertões de Crateús que pertencem à 

RH Parnaíba. (Fig. 1). As principais características das 

UHEs cearenses estão listadas na Tabela 1.

Figura 1: Mapa de localização e recursos hídricas das UHEs Cearenses

 Fonte: Elaboração da autora (2017)
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Tabela 1: Principais características das UHEs Cearenses

UHE Área (km²) Hidrografia principal Disponibilidade 
anual (m³/s)

Demanda anual 
(m³/s)

Principal 
demanda

Correspondência 
WaterGap

Acaraú 14441.9 Rio Acaraú 34.4 5.1 Irrigação Não

Alto Jaguaribe 25241.8 Rio Jaguaribe 12.063 4.6 Irrigação Em conjunto

Baixo Jaguaribe 7112.5 Rio Jaguaribe 11.918 11.7 Irrigação Em conjunto

Banabuiú 19647.4 Rio Jaguaribe 7.600 4.4 Irrigação Em conjunto

Coreaú 10621.2 Rio Coreaú 9.722 4.9 Urbana Não

Curu 8609.1 Rio Canindé 13.518 4.9 Irrigação Não

Litoral 8593.35 Rio Aracatiaçu 6.924 3.3 Irrigação Não

Médio Jaguaribe 10352.4 Rio Jaguaribe 6.388 2.5 Irrigação Em conjunto

Metropolitana 150047.8
Rios Choró, Pacoti,  

São Gonçalo, Pirangi, 
Ceará e Cocó

22.682 20.9 Urbana Não

Salgado 12718.8 Rio Jaguaribe 32.576 6.7 Irrigação Em conjunto

Serra da 
Ibiapaba 569163.1 Rio Longá 8.450 5.4 Irrigação Não

Sertões de 
Crateús 106424.1 Rio Poti 2.301 0.9 Irrigação/ 

Urbana Não

Fonte: Elaboração da autora (2017)

3.2 Modelo de Pfister and Bayer (2014)

O Modelo de Pfister e Bayer (2014) avalia o es-

tresse hídrico gerando fatores de escassez hídrica 

mensais e anuais para as grandes bacias hidro-

gráficas, em todo o mundo. O fator anual de es-

tresse hídrico é calculado conforme Pfister et al. 

(2009), por meio do indicador WSI, enquanto Pfis-

ter e Bayer (2014) ampliam o WSI para o cálculo 

de fatores mensais. Assim, esses dois modelos na 

verdade são complementares e serão doravante 

denominados como modelo de Pfister e Bayer.

O WSI (m³/m³) anual proposto por Pfister et al. 

(2009) (Eq. 1) é medido em função do termo 

WTA*. Esse termo, por sua vez, resulta da ponde-

ração entre o WTA (withdraw to availability) e um 

termo de variação da precipitação (VF) (Eq. 2). O 

WTA é a relação entre a demanda (m³/mês) e a 

disponibilidade hídrica (m³/mês) de uma região 

(Eq. 3). Já o VF é calculado a partir dos desvios 

padrões geométricos mensal e anual da precipi-

tação na bacia (Eq. 4). O VF tem como função ex-

plicar a irregularidade da oferta de água ao longo 

do ano, baseado na pluviometria em cada bacia 

hidrográfica, refletindo a variabilidade temporal 

da disponibilidade de água.

Equação 1: Cálculo do indicador WSI pelo Modelo 

Pfister et al. (2009)

		𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 	
1

1 +	𝑒𝑒-.,0.234∗. 6 1
0,01 − 19	

 

Fonte: Pfister et al. (2009) 

Equação 2: Cálculo do WTA*

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊∗ 	= 	𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊	. 𝑉𝑉𝑉𝑉		 
Fonte: Pfister et al. (2009)

Equação 3: Cálculo do WTA anual
 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑊𝑊	𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑏𝑏𝑊𝑊𝑏𝑏𝑅𝑅𝑊𝑊	(𝑚𝑚

4

𝑠𝑠 )

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑊𝑊𝑅𝑅𝑏𝑏𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅	ℎí𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑊𝑊	𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑏𝑏𝑊𝑊𝑏𝑏𝑅𝑅𝑊𝑊	(𝑚𝑚
4

𝑠𝑠 )
 

 Fonte: Pfister et al. (2009)

Equação 4: Cálculo do fator de variabilidade tem-

poral VF

			𝑉𝑉𝑉𝑉 = 	𝑒𝑒&'((*∗,-.*/0)23'((*∗/.4/0)2			  
Fonte: Pfister et al. (2009)

O fator de impacto mensal (Eq. 5) de escas-

sez substitui o componente da VF anual pelo VF 

mensal para refletir flutuações mensais. Essa 

discretização, além de ser expressa pelos dados 
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de demanda e disponibilidade hídricas mensais, 

utiliza o desvio padrão geométrico de precipi-

tação anual (s* ano) durante o "período normal 

do clima" (1961-1990). O WSI mensal de Pfister 

e Bayer também se utiliza do cálculo de WTA que, 

nesse caso, trata da retirada e disponibilidades 

mensais na bacia (WTA mensal na Eq. 7). O WTA* 

(Eq. 6) é obtido pelo produto do WTA mensal e o 

desvio padrão anual (s*anual).

Equação 5: Cálculo do indicador WSI pelo Modelo 

Pfister e Bayer (2014)

		𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 	
1

1 +	𝑒𝑒-.,0.234∗. 6 1
0,01 − 19	

 

Fonte: Pfister e Bayer (2014)

Equação 6: Ponderação do WTA em relação à va-

riação anual da precipitação

		𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊%&'()*∗ = 	 𝑠𝑠)'.)*∗ 	.𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊%&'()*		   
Fonte: Pfister e Bayer (2014)

Equação 7: Cálculo da relação disponibilidade x 

demanda (WTA)

			𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =
𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑊𝑊	𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑏𝑏𝑊𝑊𝑏𝑏𝑅𝑅𝑊𝑊

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝑊𝑊𝑅𝑅𝑏𝑏𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑊𝑊	ℎí𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑊𝑊	𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑏𝑏𝑊𝑊𝑏𝑏𝑅𝑅𝑊𝑊			 

Fonte: Pfister e Bayer (2014)

A classificação qualitativa do estresse hídrico a 

ser utilizada é a adotada em Nuñez et al. (2015), 

que aplica o modelo para avaliação da escassez 

em bacias hidrográficas da Espanha: WSI < 0,09 

(Baixo); 0,09 < WSI < 0,5 (Médio); 0,5 < WSI < 0,91 

(Alto) e WSI > 0,91 (Muito Alto).

3.3 Dados de disponibilidade e demanda hídrica 
do WaterGAP

O modelo global de água doce WaterGAP cal-

cula os fluxos e os armazenamentos de água 

em todos os continentes do globo (exceto a 

Antártida) (ÁLCAMO et al., 2003). Esse modelo 

foi desenvolvido na Alemanha, na Universidade 

de Kassel, em 1996, e desde 2003 na Universi-

dade de Frankfurt. Ele leva em consideração a 

influência humana sobre o sistema natural de 

água doce por retiradas de água e barragens. 

Além disso, é aplicado para avaliar a escassez 

de água, secas e inundações e quantificar o im-

pacto das ações humanas na água doce. O Wa-

terGAP está dividido no Modelo Global Hidroló-

gico e no Modelo Global de Uso de Água que, 

por sua vez, está subdividido em outros modelos 

para usos doméstico, industrial e agrícola (ÁL-

CAMO et al., 2003):

I.  Modelo Global de Uso da água: considera fa-

tores socioeconômicos básicos, tais quais uso 

doméstico, industrial e agrícola (envolve irri-

gação e dessedentação animal). É dividido em:

a) Setores doméstico e industrial, consideran-

do os efeitos de mudanças estruturais e tec-

nológicas no uso da água;

b) Setor agrícola, que considera principal-

mente os efeitos do clima na necessidade hí-

drica para irrigação.

II.  Modelo Global Hidrológico: considera fatores 

físicos e climáticos, computando o escoamen-

to superficial e recarga das águas subterrâ-

neas baseado no cálculo de balanço hídrico 

diário do solo e das copas das árvores. Também 

é calculado um balanço hídrico para águas su-

perficiais, e a vazão hídrica é computada via 

um esquema de roteamento de vazão global. 

O modelo também disponibiliza um método 

que leva em consideração os efeitos do clima 

e cobertura do solo no escoamento (ÁLCAMO 

et al., 2003).

Um modelo adicional calcula as frações do uso 

total de água que são extraídas das águas sub-

terrâneas ou superficiais, sejam elas rios, lagos 

ou reservatórios. Todos os cálculos são feitos 
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com uma resolução temporal de 1 dia e uma re-

solução espacial de 0,5 ° de latitude geográfica 

0,5°× 0,5° de longitude geográfica, o que equi-

vale a 55 km × 55 km no equador. A entrada do 

modelo inclui séries temporais de dados climá-

ticos (por exemplo, precipitação, temperatura e 

radiação solar) e informações fisiogeográficas, 

como características de corpos d'água super-

ficiais (lagos, reservatórios e zonas úmidas),  

cobertura terrestre, tipo de solo, topografia e 

área irrigada.

As bacias do modelo WaterGAP são formadas 

pela união das células de latitude geográfica 

0,5°× 0,5° de longitude geográfica, formando no 

total 34 grandes bacias subdivididas em 11050 

sub-bacias. A identificação das sub-bacias se dá 

por números variando de 1 a 66896.

3.4 Dados nacionais de disponibilidade e 
demanda hídrica

Para geração de fatores mensais e anuais de es-

cassez para as UHEs cearenses pelo Modelo Pfis-

ter e Bayer (2014) para as Unidades Hidrográ-

ficas Estaduais do Ceará, utilizou-se a base de 

dados da ANA, cedida pela própria Agência, as-

sim como dados de precipitação histórica anual 

e mensal do Climate Research Unit (CRU).

Para se chegar à delimitação de UHEs, realizou-se 

a soma das demandas de cada microbacia Otto 

(Fig. 2) inserida no limite da UHE, definidas pela 

ANA. De acordo com dados da ANA, somente a 

demanda de irrigação apresenta variação men-

sal significativa; para as demais demandas (ru-

ral, urbana, industrial e animal), o valor da média 

anual pode ser replicado de janeiro a dezembro. 

Andrade EP, Figueirêdo MCB, Santos TL, Nunes, ABA

Figura 2: Microbacias inseridas nos limites das sub-bacias cearenses

 
Fonte: Elaboração da autora (2017)
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A estimativa das demandas relativas aos usos con-

suntivos da água tem por objetivo subsidiar os estu-

dos técnicos que visam manter atualizado o balan-

ço entre a demanda e a disponibilidade dos recursos 

hídricos, em quantidade e qualidade, no País.

Os diversos usos consuntivos considerados para 

o cálculo das demandas foram:

•  Demanda urbana atendida: a população urba-

na de cada município foi multiplicada por va-

lores de uso per capita máximo diário de con-

sumo provenientes do ATLAS - Abastecimento 

de Água (ANA, 2010), corrigidos com as perdas 

por Estado (dados do ano base 2011) informa-

das no Diagnóstico dos Serviços de Água e Es-

goto - 2012 (SNIS, 2012).

•  Demanda rural humana: A população rural foi 

calculada aplicando-se a taxa de urbanização 

de cada município proveniente da razão entre 

a população rural e a população total do Censo 

de 2010 (IBGE, 2010) na população estimada 

para 2013 (IBGE, 2013), obtendo assim a po-

pulação rural estimada para 2013. A população 

rural de cada município foi multiplicada por va-

lores de uso per capita rurais estabelecidos por 

grupos de Estados.

•  Demanda animal: para o cálculo da demanda 

para abastecimento animal, foram utilizados os 

dados de efetivo de rebanhos por município no 

ano de 2013 (Produção Pecuária Municipal - IBGE, 

2013), disponíveis no site do IBGE. Para estimar 

o consumo de água dos rebanhos, utilizou-se  

a metodologia BEDA - Bovinos Equivalentes 

para Demanda de Água (SUDENE, 1980), a qual  

pondera a demanda unitária de água para a  

dessedentação de cada espécie em relação  

ao bovino.

•  Demanda industrial: no cálculo da demanda 

de água para uso industrial, foram levadas em 

consideração as outorgas da ANA e dos estados 

até julho de 2014. Utilizaram-se as outorgas 

para uso industrial para estimativa da deman-

da e realizaram-se análises de consistência ta-

bular e espacial. Para o cálculo, foram utilizadas 

outorgas subterrâneas e superficiais.

•  Demanda de irrigação: a demanda de irriga-

ção foi calculada multiplicando-se um coe-

ficiente mensal de irrigação (L/s.ha) pelo va-

lor da área irrigada do município (ha). Foram 

utilizados coeficientes mensais de consumo 

e retirada provenientes do estudo da SRHU & 

FUNARBE (2011), o que permitiu o cálculo de 

demandas mensais.

Os dados de disponibilidade hídrica, que repre-

sentam a vazão natural nas UHEs, foram obtidos 

a partir de arquivos georreferenciados da ANA 

(ANA, 2017) e de dados das estações fluvio-

métricas brasileiras (ANA, 2017), obedecendo 

essa ordem de preferência. A partir dos arqui-

vos georreferenciados da ANA, identificaram-se 

os exutórios das bacias e extraíram-se os dados 

mensais para cada UHE. Os dados da ONS são 

dados mensais e provenientes de estações flu-

viométricas. A partir das coordenadas geográ-

ficas, identificou-se a qual UHE pertencia cada 

estação, associando a cada UHE as vazões de 

disponibilidade hídrica. Para as UHEs que não fo-

ram associadas aos dados da ONS foram utiliza-

dos dados mensais das estações fluviométricas 

brasileiras regularizadas pela ANA, adotando-se 

a mesma metodologia do mesmo modo que para 

os dados da ONS.

Para o cálculo do desvio padrão anual regiona-

lizado, utilizaram-se dados do Climate Research 

Unit (CRU), considerando a normal climática de 

1961-1990, disponível no trabalho de Harris et 

al. (2014).

Regionalização de Fatores de Escassez Hídrica em Sub-bacias cearenses
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3.5 Estratégia de comparação dos fatores 
regionalizados com os originais do modelo

A comparação entre os fatores de escassez (WSI 

anual e mensal) de Pfister e Bayer (2014) com os 

regionalizados nesse trabalho foi realizada con-

siderando os limites das UHEs com as divisões de 

bacias do WaterGAP (ÁLCAMO et al., 2003) e ob-

servando semelhanças espaciais (Fig. 3).

Os nomes à esquerda na Fig. 3 se referem à iden-

tificação das UHEs da ANA. Já os números à direita 

se referem à identificação das sub-bacias do Wa-

terGAP, de acordo com Pfister e Bayer (2014), que 

apresentam limites correspondentes às UHEs. Co-

res semelhantes foram utilizadas para mostrar a 

correspondência entre as sub-bacias e UHEs.

Andrade EP, Figueirêdo MCB, Santos TL, Nunes, ABA

Figura 3: Limites das UHEs da ANA (esquerda) e bacias do WaterGAP (direita) semelhantes espacialmente

 
Fonte: Elaboração da autora (2017)

Três situações foram observadas e procedimen-

tos foram definidos para comparação:

Bacia do WaterGAP e UHE se sobrepõem: com-

paração simples entre fatores. Por exemplo, as 

bacias do Litoral e Curu.

Uma bacia do WaterGAP abrange várias UHEs: foi 

recalculado o fator para aquele novo limite asso-

ciando as UHEs, somando-se as disponibilidades 

e demandas para aquele novo limite da bacia. Por 

exemplo, a bacia do Rio Jaguaribe no WaterGAP é 

uma única grande bacia; já na ANA, para melhor 

gestão dos recursos hídricos, é dividida em cinco 

outras (Salgado, Banabuiú, Alto, Médio e Baixo 

Jaguaribe), que para efeitos de cálculo foram re-

unidas em uma só.
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Uma UHE abrange mais de uma bacia do Water-

GAP: realizou-se a média aritmética dos fatores 

originais das bacias do WaterGAP, cujos limites 

estavam associados a uma única UHE.

4 RESULTADOS
4.1 Análise dos fatores regionalizados

Os fatores de escassez regionalizados mensais 

e anuais por UHE estão apresentados na Tabela 

2. Observa-se que os fatores regionalizados das 

UHEs Metropolitana e Baixo Jaguaribe mostram 

alta escassez durante todo o ano.

A bacia Metropolitana é onde está localizada a 

cidade de Fortaleza, com alta demanda urbana, 

exigindo grandes vazões para abastecimento da 

população. O Pacto das Águas (CEARÁ, 2009i) 

classifica as sub-bacias de acordo com o Índice 

de Vulnerabilidade Global (IVG), que varia de 0.01 

(baixa criticidade) a 1.00 (alta criticidade). Esse 

índice indica a criticidade da área sob o ponto de 

vista do seu atual aproveitamento hídrico. Para a 

UHE Metropolitana, o IVG é de 0.75, mostrando 

alta criticidade nessa bacia.

A UHE do Baixo Jaguaribe apresenta alta es-

cassez com surgimento de conflitos socioam-

bientais em razão da dificuldade de acesso à 

água por empresas dos perímetros irrigados, 

pequenos agricultores, e usuários domésticos 

da Região Metropolitana de Fortaleza (PEREIRA 

E CUELLAR, 2015). O IVG para essa UHE é 0.88 

(CEARÁ, 2009i), também mostrando alta critici-

dade nessa bacia.

A UHE com menor fator escassez no Ceará é a 

do Acaraú. Esse resultado está de acordo com 

o que traz o Pacto das Águas (CEARÁ, 2009a), 

em que essa UHE apresenta valor do Índice de 

Vulnerabilidade Global (IVG) de 0,38 para esta 

bacia, sendo esta uma bacia bastante equilibra-

da (CEARÁ, 2009a).

Regionalização de Fatores de Escassez Hídrica em Sub-bacias cearenses

Tabela 2: Resultados dos índices de escassez calculados pelo Modelo Pfister e Bayer (2014)

UHE Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Acaraú 0.58 0.36 0.02 0.01 0.02 0.29 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.32

Alto Jaguaribe 0.08 0.06 0.06 0.03 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.78

Baixo Jaguaribe 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Banabuiú 0.89 0.89 0.77 0.24 0.39 0.85 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Coreaú 1.00 0.19 0.03 0.02 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Curu 0.92 0.99 0.61 0.02 0.02 0.71 0.91 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.70

Litoral 1.00 1.00 0.13 0.02 0.03 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99

Médio Jaguaribe 0.13 0.95 0.45 0.03 0.02 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90

Metropolitana 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Salgado 0.20 0.04 0.02 0.02 0.04 0.94 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88

Serra da Ibiapaba 1.00 0.95 0.19 0.02 0.06 0.91 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99

Sertões de Crateús 0.97 0.30 0.04 0.06 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.90

Fonte: Elaboração da autora (2017)

Pelo fato de o regime de chuvas no Ceará se con-

centrar de fevereiro a maio (FUNCEME, 2015), 

percebe-se um padrão com índices menores na 

quadra chuvosa e quando não chove, consequen-

temente, há maior escassez (Fig. 4). Além disso, na 

quadra chuvosa, a demanda para irrigação, que 

é a principal em quase todas as UHEs, é menor, e 

assim também contribui para menor escassez na 

região. Os meses menos escassos são março, abril 

e maio, inseridos na quadra chuvosa do Estado. Já 

os meses mais escassos são outubro, novembro e 

dezembro, meses de seca intensa no Estado.
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Figura 4: Variação anual da Escassez Hidríca nas UHEs do Ceará pelo Método Pfister e Bayer (2014)

 
Fonte: Elaboração da autora (2017)

Os resultados obtidos de escassez também são con-

dizentes com o que foi divulgado pela ANA na sua 

Conjuntura de Recursos Hídricos 2013 (ANA, 2013) 

(Fig. 5). Devido ao clima que o estado possui, de um 

grande período de seca, além dos baixos índices plu-

viométricos ocorridos nos últimos anos, indicadores 

de alta escassez eram esperados, mostrando concor-

dância com os resultados encontrados neste traba-

lho. O balanço quantitativo da ANA é calculado pela 

relação entre demanda e disponibilidade hídrica.

Andrade EP, Figueirêdo MCB, Santos TL, Nunes, ABA

Figura 5: Balanço quantitativo das UHEs cearenses

 
Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados da ANA (2017)
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4.2 Comparação entre os fatores regionalizados 
e os originais do modelo

Pelos resultados mostrados na Tabela 3, verifi-

ca-se que em todas as UHEs há maior escassez 

quando se utiliza a base de dados nacional da 

ANA, exceto nos meses de fevereiro e maio na 

bacia do Rio Jaguaribe. Essa situação é devida 

aos dados de disponibilidades e de demandas hí-

dricas advirem de monitoramento, e não de mo-

delos hidrológicos globais. Esses modelos, ape-

sar de mostrarem resultados para grande parte 

do mundo, para as regiões que possuem climas 

atípicos, por exemplo, o Semiárido Nordestino, 

trazem algumas inconsistências, como superes-

timação dos dados de disponibilidade hídrica.

Regionalização de Fatores de Escassez Hídrica em Sub-bacias cearenses

 Tabela 3: Comparação entre fatores de escassez hídrica anuais ANA x Pfister e Bayer (2014) 

Alto, Médio, 
Baixo

Jaguaribe, 
Salgado e 
Banabuiu

Acaraú Coreaú Curu Litoral Metropolitana
Sertões de 

Crateús e Serra da 
Ibiapaba

WaterGAP ANA WaterGAP ANA WaterGAP ANA WaterGAP ANA WaterGAP ANA WaterGAP ANA WaterGAP ANA

Jan 0.74 0.54 0.03 0.58 0.02 1.00 1.00 0.92 0.03 1.00 0.38 1.00 0.01 1.00

Fev 0.16 0.18 0.01 0.36 0.01 0.19 0.03 0.99 0.02 1.00 0.38 1.00 0.01 0.81

Mar 0.11 0.46 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.61 0.02 0.13 0.38 1.00 0.01 0.08

Abr 0.11 0.28 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.38 1.00 0.01 0.03

Mai 0.12 0.11 0.01 0.02 0.01 0.41 0.01 0.02 0.02 0.03 0.38 1.00 0.01 0.14

Jun 0.14 0.99 0.01 0.29 0.01 1.00 0.02 0.71 0.02 0.91 0.38 1.00 0.01 0.95

Jul 0.19 0.99 0.01 0.98 0.01 1.00 0.03 0.91 0.02 1.00 0.38 1.00 0.01 1.00

Ago 0.3 1.00 0.01 1.00 0.01 1.00 0.05 0.98 0.02 1.00 0.38 1.00 0.01 1.00

Set 0.63 1.00 0.02 1.00 0.01 1.00 0.15 0.99 0.02 1.00 0.38 1.00 0.02 1.00

Out 0.19 1.00 0.02 1.00 0.01 1.00 0.55 1.00 0.02 1.00 0.38 1.00 0.03 1.00

Nov 0.63 1.00 0.03 1.00 0.01 1.00 0.96 1.00 0.02 1.00 0.38 1.00 0.02 1.00

Dez 0.97 1.00 0.07 1.00 0.02 1.00 1.00 1.00 0.03 1.00 0.39 1.00 0.01 1.00

Ano 0.23 0.94 0.02 0.32 0.01 1.00 0.32 0.70 0.02 0.99 0.38 1.00 0.01 1.00

Fonte: Elaboração da autora (2017)

5 CONCLUSÃO
O uso de fatores de Escassez Hídrica é importan-

te para  avaliar o impacto mais próximo da rea-

lidade devido ao consumo de água em estudos 

de ACV, visando ou não à certificação ambiental. 

Apesar dos modelos disponíveis, optou-se por 

utilizar nesse trabalho a metodologia de Pfister e 

Bayer (2014) para avaliar a necessidade de regio-

nalização desses fatores para as bacias do Ceará.

Fatores de caracterização foram elaborados para 

bacias hidrográficas em todo o mundo, sendo 

que o uso do nível de regionalização utilizado de 

grandes bacias hidrográficas não mostra as par-

ticularidades que há em cada região.

Com a regionalização em bacias menores, obser-

vou-se que as bacias Metropolitana e do Baixo 

Jaguaribe apresentam maior escassez. Obser-

vou-se também que os fatores com menor es-

cassez ocorrem em período de maior pluviome-

tria, entre os meses de março a junho. Devido às 

chuvas, diminui-se o uso de água para irrigação, 

que é a principal demanda em todas UHEs, exce-

to Metropolitana e Coreaú.

A comparação dos valores regionalizados com 

os originais dos fatores de escassez mostrou 

que há maior escassez em todas as UHEs quan-

do se utilizam dados de bases nacionais. O nível 

de escassez expresso nos fatores regionalizados 

está de acordo com as avaliações realizadas pela 

Agência Nacional de Águas. Para a realidade do 

Ceará, o uso de dados de demanda e disponibi-

lidade obtidos do modelo hidrológico global su-
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bestimou a realidade hídrica das UHEs. Assim, 

os fatores regionalizados de escassez são mais 

precisos para as bacias cearenses, sendo mais 

consistentes e adequados à realidade observada.

6 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
Entre os desafios enfrentados pelas concessionárias responsáveis pelo abastecimento de água nos centros 

urbanos está a prestação de um serviço de qualidade que atenda às exigências dos usuários. Objetivando 

colaborar com a melhoria do serviço de abastecimento oferecido à população, o presente trabalho propôs o 

desenvolvimento de um índice de desempenho do serviço de abastecimento de água na cidade de Campina 

Grande - Paraíba (IDSA-CG). Foram estudados 22 indicadores divididos em cinco categorias: operacional, eco-

nômico-financeira, qualidade, infraestrutura e recursos humanos. Dentre os indicadores selecionados está o de 

satisfação do usuário, criado, neste trabalho, a partir do levantamento da percepção da população a respeito do 

serviço oferecido pela concessionária e incorporado aos demais indicadores para compor, o mais fielmente pos-

sível, o IDSA-CG. Os resultados dos indicadores mostraram que a infraestrutura e a qualidade da água obtiveram 

valores ótimos, próximos ou iguais aos limites de referência definidos na pesquisa. As maiores deficiências do 

serviço foram associadas aos indicadores operacionais, apontando para uma necessidade de melhoria das per-

das na distribuição, macromedição, e consumo médio de água e energia, e os indicadores econômico-financei-

ros, que alertam para maior fiscalização das ligações clandestinas de água e monitoramento da inadimplência 

dos usuários. O indicador de satisfação obteve um valor de 45,44%, que mostrou um usuário pouco satisfeito 

com o serviço oferecido pela empresa. O resultado do IDSA-CG revelou que o serviço atualmente disponibilizado 

à cidade é classificado como REGULAR, sendo necessárias medidas estruturantes e administrativas para a me-

lhoria da gestão do mesmo. 

Palavras-chave: Gestão de serviços. Indicadores e índice de desempenho. Percepção social.

Abstract
One of the challenges faced by the water utilities in the urban areas is to provide a quality service and meet user re-

quirements. In order to cooperate in an improvement in the supply service offered to the population, this study sug-

gests the development of a performance index for the water supply service in the city of Campina Grande - Paraíba 
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1 INTRODUÇÃO
O rápido crescimento demográfico e a expansão 

desordenada dos centros urbanos ocorridos nas 

últimas décadas têm dificultado o alcance da 

população aos serviços de saneamento básico. 

A Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico no Brasil, 

tem como princípio fundamental a universali-

zação do acesso aos serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos em todas as áreas 

urbanas. Essa universalização do saneamento 

básico não se refere apenas à cobertura, mas 

também à qualidade do serviço  oferecido.

O Instituto Regulador de Água e Resíduos (IRAR, 

2007) afirma que a evolução dos serviços de sa-

neamento básico em busca da universalização 

geralmente é marcada por três fases distintas: (i) 

Fase da quantidade, em que a prioridade é im-

plantar e ampliar as infraestruturas do sistema 

e, consequentemente, aumentar a cobertura dos 

serviços de saneamento no país; (ii) Fase da qua-

lidade, em que as preocupações concentram-se 

na qualidade dos resíduos lançados no meio re-

ceptor; e (iii) Fase da excelência, em que os esfor-

ços são destinados à melhoria da qualidade dos 

serviços prestados aos usuários, na sustentabili-

dade das prestadoras de serviço e na sustentabi-

lidade ambiental. 

Segundo estudo divulgado pelo Instituto Trata 

Brasil (2014), apesar de ser a sétima economia do 

mundo, o Brasil ocupava, em 2011, a 112ª posição 

em um conjunto de 200 países no quesito sanea-

mento básico. De acordo com esse trabalho, o Ín-

dice de Desenvolvimento do Saneamento atingiu 

0,581, indicador que está abaixo não só do apura-

do em países ricos da América do Norte, Europa e 

Ásia, como também de algumas nações do Norte 

da África, do Oriente Médio e da América Latina 

em que a renda média é inferior ao da população 

brasileira. Entre eles estão o Equador (0,707); o 

Chile (0,686) e a Argentina (0,667). No que diz res-

peito ao saneamento básico, o Brasil ainda possui 

como meta principal atender o máximo possível 

de usuários. No entanto, além da quantidade, 

também é preciso atingir níveis na qualidade do 

recurso oferecido e lançado no meio e dos servi-

ços prestados, sendo este conjunto o verdadeiro 

indicativo para uma gestão eficiente.

O desenvolvimento de índices para caracterizar 

os serviços de saneamento básico e auxiliar na 

(IDSA-CG). To achieve this, 22 indicators were studied and divided into five categories: operational, economic/finan-

cial, quality, infrastructural and human resources. Among the selected indicators to this study, there is one called user’s 

satisfaction, which was created based on a survey, to know the population’s perspective about the service provided 

by the water utility and, thus, being incorporated to the other indicators in order to form, as faithfully as possible, the 

IDSA-CG. The results the indicators showed that the infrastructural indicators and the water quality indicator obtained 

optimum values, close or equal the reference limits defined in the research. The main service drawbacks are associated 

to the operational indicators, with a need to improve in the losses in the distribution, macro measurement, average 

water and energy consumption, and also to the economic/financial indicators, with a more efficient demand to trace 

clandestine water connections and to monitor the users in debt. The satisfaction indicator obtained a result of 45,44%, 

which means that the user is little satisfied with the service offered by the water utility in the city. Finally, the result of 

the IDSA-CG revealed that the service currently available to the city of Campina Grande can be classified as REGULAR, 

with the need to introduce structural and administrative measures in order to perform a better system management.

Keywords: Management of water supply services. Performance index and indicators. Social perception. 
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gestão dos mesmos vem ganhando grande acei-

tabilidade na área ambiental e de saneamento 

básico no Brasil e no mundo, especialmente nos 

centros urbanos, onde o atendimento dos servi-

ços de saneamento é muito variável devido à di-

nâmica das cidades.

1.1 Índices e Indicadores de desempenho

Um índice de desempenho de serviço (IDS) é uma 

ferramenta capaz de representar fielmente a 

realidade de determinado estudo de caso. En-

tretanto, para o desenvolvimento de um índice, é 

necessária a agregação de vários dados, poden-

do ser mensurados a partir de indicadores que 

levam em consideração aspectos operacionais, 

estruturais, econômico-financeiros, sociais, am-

bientais, entre outros.

A Agenda 21 Global ressalta a importância do 

uso de indicadores e índices na tomada de deci-

são dos gestores na busca do desenvolvimento 

sustentável e eficiente (ABAR, 2008).

Os indicadores traduzem, de forma analítica, 

aspectos mais relevantes. Cada indicador con-

tribui para a quantificação do desempenho sob 

um dado ponto de vista, numa determinada 

área, durante um período de tempo. Estes devem 

apresentar informações de uma realidade, e de-

vem ser avaliados em conjunto e associados ao 

contexto em que estão inseridos, de forma a evi-

tar erros de interpretação (LOPES, et al., 2016).

Von Sperling (2010) desenvolveu uma pesquisa 

que realizou uma extensa avaliação de diferentes 

bases de dados e obteve uma seleção consisten-

te de indicadores para avaliar o serviço de esgo-

tamento sanitário. 

No âmbito do abastecimento de água, Heller 

(2012) realizou um trabalho onde foram avaliadas 

diferentes modalidades de prestação do serviço 

de água a partir de uma base de indicadores de 

abastecimento consagrados na literatura com re-

lação aos aspectos operacionais e gerenciais dos 

serviços prestados em diversas regiões do país. 

Costa et al. (2013) selecionaram seis indicado-

res baseados no SNIS para avaliação da presta-

ção dos serviços de água e esgoto no âmbito do 

estado de Minas Gerais. Para tal, consideraram 

parâmetros de referência para cada um dos in-

dicadores e obtiveram resultados satisfatórios 

para os indicadores de atendimento e qualidade 

da água oferecida para todo o Estado. 

Marinho e Nascimento (2014) realizaram uma 

avaliação do saneamento urbano de Macapá a 

partir de indicadores obtendo bons resultados, 

com valores superiores às metas esperadas pelas 

companhias, para os seis indicadores de abaste-

cimento utilizados.

Na linha de pesquisa de índices, Ogata (2014) de-

senvolveu um Índice de Pobreza Hídrica (IPH) con-

siderando cinco componentes (recurso, acesso, 

capacidade, uso e meio ambiente) no âmbito da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. As conclusões 

da pesquisa resultaram em um IPH classificado 

como moderado para toda a extensão da Bacia. 

Lopes et al. (2016) realizaram uma pesquisa para 

determinar um índice avaliativo do esgotamento 

sanitário a partir da seleção de nove indicadores 

na cidade de Campina Grande-PB e obteve uma 

classificação final regular para o serviço.

No entanto, a despeito da vasta bibliografia so-

bre o tema, percebe-se que ainda são poucos os 

trabalhos que levam em consideração a opinião 

dos usuários na análise de eficiência dos servi-

ços. A eficiência com a qual determinado serviço 

é prestado pode ser avaliada por meio da con-

sulta à população que o utiliza cotidianamente 

para realizar suas atividades. Essa é uma alter-

nativa que vem crescendo no Brasil e no mun-

do, contemplando uma análise multiavaliativa 

dos diversos componentes a partir da visão não 

Avaliação da qualidade do serviço de abastecimento de água em Campina Grande-PB com o uso de indicadores, 
incluindo o de satisfação dos usuários
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somente da concessionária responsável pelo 

serviço, mas também dos usuários diretos, que 

conhecem a dinâmica real dos sistemas de sa-

neamento na prática. 

1.2 Indicadores de recursos humanos na 
composição de IDS 

O controle social ou participação da comunida-

de é um dos princípios fundamentais previstos 

na Lei nº 11.445/2007 para embasar a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico. Se-

gundo PAULINS (2005), a satisfação dos usuários 

está relacionada às expectativas que estes de-

senvolvem com relação à qualidade dos serviços 

que estão sendo oferecidos. 

As medições da qualidade se concentram em in-

dicadores objetivos e palpáveis, porém, muitas 

vezes tais indicadores não são aplicáveis para 

avaliar as peculiaridades dos serviços. Nos últi-

mos anos, tem crescido a utilização de medições 

mais subjetivas para quantificar indicadores de 

qualidade. Segundo (HAYES, 2001), essas medi-

ções incluem os questionários de satisfação do 

cliente e enfocam percepções, em complemento 

aos critérios mais concretos e objetivos, forne-

cendo um conhecimento mais abrangente das 

opiniões dos clientes. 

Nascimento et. al (2013) identificou a percepção 

dos usuários quanto à qualidade do sistema de 

abastecimento de água na cidade de Campina 

Grande-PB. Para tal, foram aplicados questioná-

rios à comunidade, abordando aspectos de qua-

lidade da água e periodicidade de abastecimen-

to. Os resultados mostraram que a maioria dos 

entrevistados considerou a água de boa qualida-

de e a frequência de interrupção baixa. 

Gonçalves et al. (2015) utilizaram a aplicação 

de questionários para diagnosticar o serviço de 

abastecimento de água em Barcarena - Pará. 

Concluíram que 66% dos entrevistados não ti-

nham acesso ou não utilizavam tal serviço pú-

blico, sendo feito uso de poços individuais. A 

pesquisa revelou ainda que a deficiência na qua-

lidade da água (90%) seria um dos motivos pela 

busca de fontes alternativas.

Nesse contexto, o presente trabalho desenvolveu 

um índice de desempenho do serviço de abaste-

cimento de água para a cidade de Campina Gran-

de - Paraíba (IDSA-CG), com base em indicadores 

operacionais, econômico-financeiros, de qualida-

de, infraestruturais e de recursos humanos para 

auxílio à gestão do serviço no âmbito urbano.

2 METODOLOGIA
Para o estudo de indicadores e o desenvolvimen-

to do IDSA – CG foi utilizada uma metodologia 

composta por quatro etapas: (1) caracterização 

da área de estudo; (2) seleção de indicadores; (3) 

coleta de dados e; (4) desenvolvimento do índice. 

Na Fig. 1 é apresentado o diagrama estruturado 

das etapas metodológicas da pesquisa.

Medeiros LEL, Rodrigues ACL, Barbosa DL, Feitosa PHC, Coura MA 
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Figura 1 - Diagrama estruturado das etapas metodológicas.

 
Fonte: Autoria própria

2.1 Caracterização da área de estudo e do 
sistema de abastecimento de água

O município de Campina Grande é o maior do in-

terior da Paraíba e do Nordeste, estando localiza-

do a uma distância de 120 km da capital do Es-

tado, a 7°13’32” de latitude Sul e a 35°52’38” de 

longitude Oeste. Possui uma área aproximada de 

594,182 km², com população total de 385.213 

habitantes, sendo 95% residentes na zona ur-

bana e 5% na área rural. A cidade está dividida 

territorialmente em 50 bairros, com grande di-

versidade no tocante a área, relevo, densidade 

populacional e nível socioeconômico.

O serviço de abastecimento de água de Campi-

na Grande é de responsabilidade da Companhia 

de Água e Esgoto da Paraíba - CAGEPA. O siste-

ma dispõe de uma estação elevatória de água 

bruta, uma estação de tratamento de água, 

duas estações elevatórias de água tratada, além 

de 29 reservatórios espalhados pela cidade e a 

rede de distribuição. 

O manancial responsável pelo abastecimento 

do sistema é o açude Epitácio Pessoa, localizado 

na região semiárida do estado, a aproximada-

mente 42 km de Campina Grande. Este é o prin-

cipal reservatório da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba com capacidade atual de 411.686.287 

m³ e vazão regularizável de 1,23 m³/s (PERH, 

2006). Seu gerenciamento está sob a respon-

sabilidade do Departamento Nacional de Obras 

contra a Seca - DNOCS. 

Os períodos de escassez hídrica observados nos 

últimos anos, associados aos elevados índices 

de evaporação da região e à gestão inadequada, 

ocasionaram uma redução considerável do volu-

me acumulado no reservatório Epitácio Pessoa e, 

consequentemente, da disponibilidade de água 

para população do município de Campina Gran-

de. Em abril de 2017, o manancial atingiu índices 

volumétricos mínimos, chegando a operar com 

volume "morto" (22,25 milhões de m³) apenas 

para abastecimento (DNOCS, 2017). Atualmente, 
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após período chuvoso e com o aporte das águas 

advindas da transposição do Rio São Francisco, o 

açude encontra-se com aproximadamente 30% 

de sua capacidade (AESA, 2018).

Após captada, a água é encaminhada para uma 

estação de tratamento de água (ETA), onde é 

tratada e recalcada através de duas elevatórias 

e destinando-se a dois reservatórios, denomi-

nados de R-09 e R-05, localizados em Campina 

Grande (SILVA et. al, 2015).

A cidade apresenta relevo acidentado, e a rede 

de distribuição de água foi projetada para aten-

der a quatro zonas de pressão distintas. Duas zo-

nas são atendidas por meio do reservatório R-09, 

e outras duas pelo reservatório R-05. O material 

da tubulação da rede de distribuição é de cimen-

to amianto e ferro fundido, nos trechos antigos e 

PVC nos mais recentes. 

O sistema de abastecimento de Campina Grande 

possui 125.173 ligações ativas de água, sendo 

124.167 micromedidas com um volume médio 

consumido de 15,4 milhões de m³ por ano (SNIS, 

2015). De acordo com o ranking do Instituto Tra-

ta Brasil (2017) (dados referentes ao SNIS-2015), 

a cidade ocupa a 4ª posição em relação aos indi-

cadores de água.

2.2 Seleção dos indicadores

Devido a limitações dos dados disponíveis, não 

foi possível realizar a escolha de indicadores a 

partir de um processo amplo com a participação 

de diferentes agentes da sociedade. Optou-se, 

então, por um processo seletivo mais simplifi-

cado, entretanto cuidadosamente estudado, de 

modo a garantir a confiabilidade dos resultados 

obtidos. Assim, a escolha dos indicadores foi fei-

ta a partir da disponibilidade de dados primários 

e da análise de um conjunto de indicadores na-

cionais e internacionais referentes aos serviços 

de abastecimento de água, bem como indica-

dores já consagrados nas literaturas nacional e 

internacional. Aspectos como a opinião de espe-

cialistas, a coerência com as características do 

sistema de abastecimento de água da cidade, a 

frequência em outros estudos e a confiabilidade 

da fonte também foram levados em considera-

ção para essa escolha. 

Na Fig. 2 estão listados os indicadores seleciona-

dos para o desenvolvimento do trabalho e agru-

pados em cinco categorias (operacionais, econô-

mico-financeiros, de qualidade, infraestrutura e 

recursos humanos) pré-estabelecidas para com-

por, de forma mais representativa, o índice final.

Figura 2 - Indicadores selecionados para a pesquisa

 
Fonte: Autoria própria
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A maioria dos indicadores escolhidos foi sugeri-

da por entidades consagradas (SNIS, ABAR, IWA). 

Tendo em vista a ausência de metodologias ava-

liativas para compor um indicador de satisfação 

dos usuários foram propostos, nesta pesquisa, ní-

veis de satisfação subdivididos de acordo com as 

faixas percentuais descritas na Tabela 1. As res-

postas obtidas nos questionários foram segrega-

das nas quatro categorias indicadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Classificação dos Intervalos de satisfação 
dos usuários

Níveis de 
Satisfação

Muito 
satisfeito Satisfeito Pouco 

satisfeito Insatisfeito

Faixa 
Percentual 100-76 75-51 51-26 25-0

Fonte: Autoria própria

O valor final do indicador de satisfação foi obtido 

de acordo com a Eq. 1. 

𝐼𝐼"#$%"&#çã) =
∑ (𝑅𝑅%𝑥𝑥𝐶𝐶0é2%)(%))4
%56 𝑛𝑛8   (1)

Onde: 

I
satisfação

= Indicador final de satisfação dos usuários; 

i =  perguntas  constituintes do indicador; 

n = número total de perguntas da amostra; 

R
i
= Percentual de resposta dos entrevistados 

para cada pergunta; 

C
médio(i)

= Valor médio referente à categoria que a 

resposta está inclusa (0-25%,26-50%,51-75% e 

76-100%).

2.3 Coleta de dados

Os dados para a pesquisa foram coletados a par-

tir de informações oficiais disponíveis no Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento - SNIS e 

no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. Os dados obtidos foram relacionados à popu-

lação, infraestrutura e peculiaridades dos serviços 

de abastecimento de água, como: operação, qua-

lidade de água e aspectos econômico-financeiros.

Além das informações oficiais obtidas nos ban-

cos de dados, foram aplicados questionários à 

população residente em todos os bairros da ci-

dade para obter referências quanto à satisfação 

dos usuários em relação ao serviço de abasteci-

mento de água ofertado. Para o cálculo do ta-

manho da amostra a ser entrevistada e visando 

à quantificação dos questionários, utilizou-se 

a abordagem referente a populações infinitas, 

conforme a Eq. 2 (LUCHESA, 2011):

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍². 𝑝𝑝. (1 − 𝑝𝑝)

𝑒𝑒²   (2)

Onde:    

n = parcela da população que será investigada; 

e = erro amostral de 5%;

p = grau de homogeneidade da população estudada;

Z = variável aleatória normal padrão obtida a 

partir do grau de confiança de 95%.

Considerando uma população atual estimada da 

cidade de Campina Grande de 389.161 habitan-

tes (PMSB, 2014) e utilizando a Eq. 2, foi obtida 

uma mostra representativa n igual a 246 usuá-

rios para utilização na pesquisa. Com esse valor, 

foi possível calcular o número de representantes 

mínimo em cada bairro a partir do percentual de 

atendimento disponível na plataforma SIDRA- 

IBGE (2010). Os entrevistados escolhidos para 

responder aos questionários foram usuários re-

sidenciais do serviço de abastecimento, homens 

e mulheres, maiores de 16 anos, alfabetizados e 

de todas as classes sociais. Esses dados foram 

utilizados para desenvolver um indicador de sa-

tisfação que, somado aos demais indicadores, 

compuseram o IDSA-CG.
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2.4 Determinação do índice de desempenho do 
serviço de água - IDSA_CG

Para obtenção desse índice, foram realizados os 

procedimentos de normalização, ponderação, 

agregação e classificação descritos a seguir.

2.4.1 Normalização

A etapa de normalização de indicadores tem 

como objetivo torná-los adimensionais para 

posterior agregação destes no processo de for-

mação do índice proposto no trabalho. Para tal, 

foi utilizada a metodologia de redimensiona-

mento contínuo, na escala de 0 a 1, de acordo 

com a Eq. 3 (JUWANA; MUTTIL; PEREIRA, 2012).

𝑆𝑆" =
𝑋𝑋" − 𝑋𝑋"&'
𝑋𝑋()* − 𝑋𝑋"&'

  (3)

Onde: Si – Valor normalizado; 

Xi – Valor a ser normalizado; 

Xinf – Limite inferior e 

Xsup – Limite superior. 

Os limites superiores e inferiores da Eq. 3 foram 

determinados a partir de órgãos oficiais, trabalhos 

acadêmicos anteriores ou metas propostas para os 

serviços de abastecimento de água no Brasil. 

Na Tabela 2 são apresentados os limites máxi-

mos e mínimos estabelecidos para os indicado-

res estudados.

Tabela 2 -  Normalização dos indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS Limite superior Limite inferior Fonte

IO
1
 - Indicador de hidrometração 100% 92,90% SNIS 2016

IO
2
 - Indicador de consumo médio de água 50l/hab.dia 154,1 l/hab.dia SNIS 2016; OMS 2011

IO
3
 - Indicador de consumo de energia 0 kWh/m³ 0,43 kWh/m³ SNIS 2016

IO
4
 - Indicador de perdas na distribuição 15% 38,1% ODEBRECHTA/SNIS 2016

IO
5
- Indicador de macromedição 76,6% 0% SNIS 2016

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS Limite superior Limite inferior Fonte

IEF
1
 - Indicador de tarifa média de água 6,79 R$/m³ 3,36 R$/m³ SNIS 2016

IEF
2
 - Indicador de desempenho financeiro 267,07% 99,85% SNIS 2016

IEF
3
 - Indicador de despesa de exploração por m³ faturado 1,74 R$/m³ 3,10 R$/m³ SNIS 2016

IEF
4
 - Indicador de evasão de receitas 0% 9,62% SNIS 2016

IEF
5
 - Indicador de perdas de faturamento 0% 38,9% SANEPAR/SNIS-2016

IEF
6
 - Indicador de despesas com energia elétrica 0% 14,19% CAESB/SNIS-2016

INDICADORES DE QUALIDADE Limite superior Limite inferior Fonte

IQ
1
- Indicador de Incidência das análises de cloro residual livre fora do padrão 0% 100% Portaria nº 5 (MS-2017)

IQ
2
- Indicador de Incidência das análises de turbidez fora do padrão 0% 100% Portaria nº 5 (MS-2017)

IQ
3
- Indicador de Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão 0% 100% Portaria nº 5 (MS-2017)

IQ
4
- Indicador de conformidade da quantidade de amostras - Cloro residual livre - 100% Portaria nº 5 (MS-2017)

IQ
5
 - Indicador de conformidade da quantidade de amostras - turbidez - 100% Portaria nº 5 (MS-2017)

IQ
6
 - Indicador de conformidade da quantidade de amostras – coliformes totais - 100% Portaria nº 5 (MS-2017)

INDICADORES INFRAESTRUTURA Limite superior Limite inferior Fonte

IE
1
 - Indicador de extensão da rede 3,92 m/lig 12,54 m/lig SNIS 2016

IE
2
 - Indicador de cobertura da rede 100% 89,83% SNIS 2016

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS Limite superior Limite inferior Fonte

IRH
1
 - Indicador de resposta às reclamações 100% 0% -

IRH
2
 - Indicador de produtividade pessoal total 1.895 Lig/emp. 326,18 Lig/emp. CAGECE/SNIS-2016

IRH
3
 - Indicador de satisfação 100% 0% -

Fonte: Autoria própria
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2.4.2 Ponderação

A etapa de ponderação foi obtida a partir da con-

sulta a especialistas das áreas de saneamento e 

de recursos hídricos e conhecedores da realida-

de local: professores pesquisadores do curso de 

Engenharia Civil (UFCG), pesquisadores de recur-

sos hídricos da Agência Reguladora de Água na 

Paraíba (AESA) e engenheiros da concessionária 

responsável pelos serviços de abastecimento de 

água de Campina Grande-PB, a CAGEPA. Cada 

um dos 22 indicadores escolhidos para a pesqui-

sa foi avaliado pelos especialistas quanto à im-

portância e praticidade com pontuações de 1 a 5 

(Tabela 3), segundo a metodologia proposta por 

Von Sperling (2013). Após a avaliação dos espe-

cialistas, os resultados foram tabulados e o peso 

de cada indicador obtido a partir da soma das 

médias das respostas quanto aos dois critérios 

analisados no questionário.

Tabela 3 - Critérios avaliados pelos especialistas

Pontuação IMPORTÂNCIA PRATICIDADE

5 Muito importante Muito prático

4 Importante Prático

3 Importância moderada Praticidade moderada

2 Pouco importante Pouco prático

1 Irrelevante Irrelevante

Fonte: Autoria própria

2.4.3 Agregação

Nesta etapa, os indicadores foram agregados 

para a posterior geração do IDSA-CG. O método 

escolhido para a agregação foi o aritmético, de-

finido pela Eq. 4.

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝐶𝐶𝐶𝐶 =)𝑤𝑤+𝑥𝑥𝐼𝐼+

-

+./

  (4)

Onde:  

IDSA-CG – Índice de desempenho do serviço de 

água de Campina Grande; 

wi – Peso atribuído ao componente, neste caso o 

peso de cada indicador; 

Si – O valor atribuído ao componente, neste caso 

o valor de cada indicador após normalizado; 

n – Número de indicadores utilizados.

2.4.4 Classificação do IDSA-CG

A classificação do IDSA-CG foi realizada consi-

derando uma divisão numérica dos valores em 

cinco intervalos com variação regular. A escolha 

pela classificação do índice em categorias teve 

como base estudos anteriores desenvolvidos na 

área de saneamento, tais como Ogata (2014) e 

Lopes (2016), que utilizaram classificações se-

melhantes. Na Tabela 4 são categorizados os in-

tervalos de classificação utilizados na pesquisa.

Tabela 4 - Categorias de classificação nominal do 
índice de água

Classificação
CATEGORIAS

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Pontuação 10-8 8-6 6-4 4-2 2-0

Fonte: Adaptado de Ogata (2014), Lopes (2016)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
3.1 Resultados relacionados aos indicadores

Na Tabela 5 são apresentados os resultados  

obtidos para os 22 indicadores escolhidos na 

pesquisa. Alguns dos valores mais relevantes 

foram discutidos. 
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Tabela 5 – Resultados obtidos para os indicadores selecionados

INDICADORES OPERACIONAIS VALORES OBTIDOS

IO
1
 - Indicador de hidrometração 99,19%

IO
2
 - Indicador de consumo médio de água 97,09 l/hab.dia

IO
3
 - Indicador de consumo de energia 0,28 kWh/m³

IO
4
 - Indicador de perdas na distribuição 37,1%

IO
5
- Indicador de macromedição 43,64%

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS VALORES OBTIDOS

IEF
1
 - Indicador de tarifa média de água 3,49 R$/m³

IEF
2
 - Indicador de desempenho financeiro 97,45%

IEF
3
 - Indicador de despesa de exploração por m³ faturado 2,49 R$/m³

IEF
4
 - Indicador de evasão de receitas 13,54%

IEF
5
 - Indicador de perdas de faturamento -6,75%

IEF
6
 - Indicador de despesas com energia elétrica 9,28%

INDICADORES DE QUALIDADE VALORES OBTIDOS

IQ
1
- Indicador de Incidência das análises de cloro residual livre fora do padrão 5,9%

IQ
2
- Indicador de Incidência das análises de turbidez fora do padrão 5,2%

IQ
3
- Indicador de Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão 2,2%

IQ
4
- Indicador de conformidade da quantidade de amostras - Cloro residual livre 100%

IQ
5
 - Indicador de conformidade da quantidade de amostras - turbidez 100%

IQ
6
 - Indicador de conformidade da quantidade de amostras – coliformes totais 100%

INDICADORES INFRAESTRUTURA VALORES OBTIDOS

IE
1
 - Indicador de extensão da rede 4,4 m/ligação

IE
2
 - Indicador de cobertura da rede 99,98%

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS VALORES OBTIDOS

IRH
1
 - Indicador de resposta às reclamações 75,76%

IRH
2
 - Indicador de produtividade pessoal total 310,48 lig/emp.

IRH
3
 - Indicador de satisfação 45,44%

Fonte: Autoria própria

O indicador operacional de hidrometração (IO
1
) 

apresentou um resultado de 99,19%, acima, se-

gundo o SNIS (2016), da média regional (90,1%) 

e da nacional (92,9%). A partir desses resultados 

pode-se concluir que a concessionária responsá-

vel pelo serviço faz um controle eficiente das mi-

cromedições, ou seja, do volume de água consu-

mido nas ligações da rede. 

Para Borges (2007), uma micromedição eficien-

te, além de constituir um importante dado para se 

chegar a um confiável índice de perdas, proporciona 

maior sensibilidade na detecção de vazamentos não 

visíveis, fornece informações mais precisas para pre-

visão de demandas futuras em sistemas de abaste-

cimento de água, garante uma tarifação mais justa e 

confiável e induz a comportamentos de conservação 

dos recursos naturais diminuindo os desperdícios.

Os indicadores operacionais de consumo de água 

(IO2
) e energia (IO

3
), perdas na distribuição (IO

4
) e 

macromedição (IO
5
) apresentaram avaliação ne-

gativa quando comparados aos limites apresen-

tados na Tabela 2. 

O elevado consumo de energia (0,28 kWh/m³) tem 

relação direta com o fato do manancial responsá-

vel pelo abastecimento da cidade localizar-se em 

uma cota topográfica mais baixa, sendo preciso o 

bombeamento da água tanto no trajeto do açude 

até a ETA como também desta até os reservatórios 

de regularização de água na cidade. Outro agra-

vante é que a cidade de Campina Grande possui 

relevo variável, não sendo possível, em algumas 

áreas, o abastecimento por gravidade, o que au-

menta ainda mais os custos com energia no SAA. 

Alguns autores têm estudado a redução dos cus-

tos associados à energia elétrica em sistemas de 

abastecimento. Carvalho (2012) desenvolveu um 

controlador não-linear, utilizando a técnica de 

controle inteligente fuzzy, aplicável a redes pres-
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surizadas de distribuição de água visando minimi-

zar o consumo de energia elétrica. Os resultados 

obtidos indicaram uma economia de energia da 

ordem de 12,17%. Moura (2010) identificou ações 

que podem ser realizadas no âmbito da adoção de 

sistemas de gestão de energia pelas companhias 

de saneamento de forma a utilizar melhor os recur-

sos energéticos. Dentre as alternativas possíveis, 

foi discutida principalmente a alteração do siste-

ma operacional por meio da utilização de inver-

sores de frequência nos conjuntos motor-bomba;  

concluiu-se que a ação envolve múltiplos fatores 

além da própria questão técnica. Assim, cada caso 

deve ser estudado individualmente,  ponderadas 

as diversas alternativas, em função dos recursos 

disponíveis (físicos e financeiros).

Quanto ao alto índice de perdas (37,1%) ao longo 

da rede de abastecimento, esse pode estar direta-

mente associado à falta de macromedição (ape-

nas 43,64% do total do sistema quando se almeja 

um mínimo de 76,5%). Tardelli Filho (2015) afirma 

que por meio da macromedição é possível inves-

tigar a possibilidade de furtos de água, submedi-

ções ou vazamentos no sistema, e recomenda a 

medição de vazão na entrada e na saída dos siste-

mas de abastecimento. 

Apesar de elevado se comparado aos sistemas 

mais eficientes (15%), o percentual de perdas 

na distribuição do sistema avaliado ainda figu-

ra entre os mais baixos do país. Segundo estudo 

do Trata Brasil (2017), a CAGEPA é a empresa de 

saneamento do Nordeste que menos desperdiça 

água, sendo o valor médio de perdas de 46% em 

sistemas de abastecimento na região e 38% no 

país. Todavia, grandes avanços ainda precisam ser 

feitos para que a perda de água no sistema possa 

atingir os valores desejados.

Do ponto de vista econômico-financeiro, o servi-

ço obteve bons resultados, com exceção dos indi-

cadores de tarifa média de água (IF
1
), evasão de 

receitas (IF
4
) e despesas com energia elétrica (IF

6
). 

A tarifa média de água (3,49 R$/m3) avaliada pelo 

Indicador IEF1 apresentou valor próximo ao limite 

inferior de 3,36 R$/m3 (SNIS, 2016). Quanto maior 

a receita operacional direta por m3 de água fatu-

rada, melhor para a companhia. Para um bom de-

sempenho financeiro do sistema e considerando 

a necessidade de redução do consumo de água, 

uma alternativa a ser considerada seria o aumen-

to da tarifa. No entanto, diante das lacunas ainda 

existentes em relação ao serviço oferecido à po-

pulação, o aumento da tarifa não parece ser a so-

lução mais adequada. Outras alternativas devem 

ser avaliadas, tais como o controle de perdas para 

melhoria do desempenho financeiro e o estímulo 

a campanhas educativas de conscientização vi-

sando à redução do consumo de água.

Com relação à evasão de receitas, essa pode ser 

controlada com a proposição de um programa de 

fidelidade aos usuários e descontos nas contas 

pagas até o vencimento, minimizando a perda de 

receitas por falta de pagamento, além da fisca-

lização mais eficiente das ligações clandestinas 

existentes na rede de distribuição. 

O indicador de despesas com energia elétrica (IF
6
) 

apresentou o valor de 9,28% distante do limite de-

sejável (0%) apontado no SNIS (2016), entretanto 

justificado pelas características topográficas do 

SAA, já discutidas durante a avaliação do IO
3
 (In-

dicador de consumo de energia). Particularmente 

para o sistema avaliado, sugere-se um estudo de 

viabilidade econômica da construção de reserva-

tórios intermediários em pontos estratégicos da 

rede de distribuição de modo a garantir o atendi-

mento majoritário por gravidade, ou a avaliação 

de alternativas propostas em outros estudos con-

forme mencionado anteriormente. 

Todos os indicadores da categoria qualidade da 

água (IQ
1
, IQ

2
, IQ

3
, IQ

4
, IQ

5
 e IQ

6
) apresentaram 

resultados dentro do esperado. Tais resultados 

indicam a conformidade dos parâmetros, clo-

ro residual livre, turbidez e coliformes totais e da 
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quantidade de amostras analisadas com os valo-

res estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 

5/17 do MS (BRASIL, 2017). Considerando os da-

dos apresentados pelo SNIS, pode-se inferir que, 

em relação a tais parâmetros, a água distribuída 

na cidade obedece aos requisitos legais. Entretan-

to, a crise hídrica vivenciada pelo açude Epitácio 

Pessoa, atualmente trabalhando com 29% de sua 

capacidade total, impôs algumas mudanças à ro-

tina da ETA, principalmente em relação ao moni-

toramento e controle de parâmetros como a con-

centração de cianotoxinas nas águas afluentes e 

efluentes à ETA. Indicadores relacionados a este 

e outros parâmetros não foram avaliados nesta 

pesquisa devido à ausência de dados. Portanto, 

apesar dos resultados apresentados pelos indi-

cadores de qualidade ilustrados nesta pesquisa, 

os mesmos não são suficientes para classificar a 

água disponibilizada pela concessionária como 

sendo própria ou não para consumo humano.

Os indicadores de infraestrutura, IE1 e IE2, alusi-

vos à extensão e cobertura da rede, respectiva-

mente, em Campina Grande apresentaram bons 

resultados quando comparados com a média dos 

serviços de abastecimento de água no Brasil for-

necidos pelo SNIS (2016). Os valores de referência 

citados na Tabela 2 são metas a serem alcançadas 

pelas concessionárias e/ou os melhores resultados 

conseguidos por empresas consideradas excelen-

tes na prestação do serviço no país. Assim sendo, 

o valor de 4,4 m/ligações obtido para o indicador 

de extensão de rede está muito abaixo dos 9,2 m/

ligações já considerados satisfatórios para a rea-

lidade dos sistemas de abastecimento de água 

brasileiros. E o valor de 100% encontrado para o 

IE2 mostra que toda a população urbana da cida-

de já possui água encanada. Portanto, em relação 

à cobertura de rede de distribuição, observa-se 

que Campina Grande já atinge a universalização 

exigida no Plano de saneamento básico da cidade 

PMSB-CG (2015) no ambiente urbano. 

Por outro lado, Galvão Junior (2009) alerta que a 

avaliação da população coberta apenas identifica 

se o domicílio estava ligado à rede de distribuição 

de água, não fornecendo informações acerca da 

qualidade e da continuidade do abastecimento. 

Portanto, os percentuais apresentados pelos sis-

temas de informação podem sobrevalorizar quan-

to às reais condições de universalização.

O indicador de recursos humanos IRH1
, que re-

presenta a resposta da concessionária às recla-

mações da população sobre o serviço oferecido, 

apresentou um resultado de 62%, ainda distante 

do valor ideal que é de 100%. 

De acordo SNIS (2016), reclamações ou solicita-

ções de serviços correspondem a todas as quei-

xas de clientes e pedidos de serviços dirigidos ao 

prestador de serviços. Já os serviços executados 

são quaisquer serviços realizados nos sistemas, 

decorrentes das reclamações ou solicitações, tais 

como verificação de falta d’água; conserto de 

quebramento nas redes, adutoras e ligações pre-

diais; execução de ligações; instalação ou aferição 

de hidrômetros; vistorias para verificação de va-

zamentos; e outros de natureza similar.

É esperado que a maioria das reclamações feitas 

pelos usuários do serviço seja respondida em um 

curto intervalo de tempo. Para tal, é preciso que 

a prestadora possua um sistema de comunica-

ção mais efetivo que atualize as informações e 

reclamações em tempo real, buscando um poder 

de resposta mais rápido e eficaz. Além disso, a 

eficiência desse indicador está diretamente liga-

da ao número de funcionários responsáveis pelo 

setor de manutenção e reparos da concessionária. 

Portanto, baixos valores podem apontar para a in-

suficiência de quadro pessoal.

O indicador de satisfação (IRH
3
) obteve o valor de 

45,44%, evidenciando um usuário pouco satisfeito 

com a empresa distribuidora de água. A opinião do 

usuário (receptor final) é um importante termôme-

tro da avaliação da qualidade do serviço, devendo 
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ser levada em consideração junto com os outros 

aspectos. A espacialização das respostas obtidas 

nos questionários aplicados  junto à população e 

utilizados para compor o indicador de satisfação 

(IRH
3
) será detalhadamente apresentada a seguir. 

3.2 Resultados referentes à espacialização da 
satisfação do usuário

Os resultados referentes à distribuição espacial 

por bairros da percepção dos usuários em relação 

ao serviço de abastecimento oferecido em Cam-

pina Grande estão apresentados na Fig. 3. Os da-

dos inconclusivos registrados ocorreram devido à 

falta de consenso entre as informações obtidas, 

sendo impossível estabelecer uma maioria com 

opinião representativa. 

Na Fig. 3a é ilustrada a opinião sobre a qualidade 

da água que chega até as residências na cidade. A 

resposta obtida reflete que a maioria dos usuários 

entrevistados, nos diferentes bairros da cidade, 

não considerou de boa qualidade a água ofereci-

da pela concessionária. Esse resultado contradiz 

os dados obtidos para os indicadores de qualida-

de da água (IQ
1
, IQ

2
, IQ

3
, IQ

4
 e IQ

5
), que apontam 

uma água dentro dos padrões previstos pela Por-

taria de Consolidação nº 5/2017 do MS, no que 

diz respeito aos parâmetros de cloro, turbidez e 

coliformes totais. Acredita-se que uma das jus-

tificativas possíveis para esse resultado é o fato 

de os questionários terem sido aplicados durante 

um período de racionamento de água. Segundo 

os entrevistados, a água apresenta uma quali-

dade inferior à ofertada em períodos normais de 

abastecimento, estando mais turva, com sabor e/

ou odor. Apesar de a opção "ótima" estar disponí-

vel nos questionários de avaliação, nenhum bairro 

obteve a maioria das respostas nessa categoria.

É interessante destacar que essa redução de qua-

lidade observada pela população poderá estar 

associada ao uso de reservatórios para armaze-

namento de água nas residências e à falta de lim-

peza periódica desses reservatórios. Nesse caso, 

a concessionária ficaria isenta da responsabilida-

de. Ressalta-se também que, apesar da resposta 

apresentada pelos questionários, a CAGEPA con-

sidera a água própria para consumo e embasa sua 

afirmação por meio de laudos de análises labora-

toriais diários da qualidade da água tratada. 

A percepção dos usuários quanto à presença de 

pontos de vazamentos nas redes de distribuição 

da cidade foi espacializada conforme mostrado na 

Fig. 3b. A maioria dos usuários entrevistados não 

observou vazamentos nos bairros onde residem. 

Exceção pode ser observada em alguns bairros (Ex. 

José Pinheiro e Palmeira), onde foi registrada fre-

quência de vazamentos diária e semanal, respec-

tivamente. A incidência de vazamentos em tais 

localidades pode estar associada à antiguidade 

da rede de distribuição e à ocorrência de elevadas 

pressões na rede, que podem aumentar a frequên-

cia de quebras nas tubulações em pontos especí-

ficos. Também durante períodos de racionamen-

to, quando são feitas manobras operacionais para 

atender a zonas diferentes da rede, as tubulações 

nas zonas ficam mais susceptíveis a danos, uma 

vez que a chegada de água com pressão e velo-

cidade elevadas nas canalizações, antes vazias, 

pode causar desgastes e rompimento do material. 

Por outro lado, para que a população seja alerta-

da quanto a essa questão, faz-se necessário que o 

vazamento esteja visível. Logo, o usuário não po-

derá identificar os microvazamentos na rede.

A percepção dos usuários quanto à eficiência do 

serviço ofertado é apresentada na Fig. 3c. Perce-

be-se que os bairros onde os usuários classificam 

o serviço como ineficiente estão distribuídos es-

pacialmente de forma aleatória na cidade. A re-

lação dessas respostas com o poder aquisitivo da 

população não é significativa, pois bairros com as 

mesmas características classificam o serviço de 

formas diferentes. A maioria dos usuários entre-

vistados considera que o serviço é realizado de 

forma parcialmente eficiente. 
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Fatores como a ausência de automação no mo-

nitoramento da rede, o número reduzido de fun-

cionários nos setores de atendimento ao público e 

a manutenção aumentando o tempo de resposta 

aos problemas ocorridos no sistema e o raciona-

mento de água que, naturalmente, já se configura 

como uma condição desconfortável para o usuá-

rio, podem influenciar nos resultados obtidos.  

Figura 3 – Distribuição espacial da percepção dos usuários em relação ao serviço de abastecimento oferecido.

  

Figura 3a - Qualidade da água oferecida no SAA - 

Campina Grande. 

Figura 3b – Observação de pontos de vazamento na rede 

de distribuição. 

  

Figura 3c – Eficiência do serviço prestado. Figura 3d – Intermitência no abastecimento antes do 

período de racionamento 

  

Figura 3e – Satisfação em relação à tarifa paga Figura 3f – Práticas de economia de água 
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Figura 3a - Qualidade da água oferecida no  
SAA - Campina Grande.

Figura 3c – Eficiência do serviço prestado.

Figura 3e – Satisfação em relação à tarifa paga

Figura 3b – Observação de pontos de vazamento na 
rede de distribuição.

Figura 3d – Intermitência no abastecimento antes do 
período de racionamento

Figura 3f – Práticas de economia de água

Fonte: Autoria própria
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A distribuição espacial da intermitência do abas-

tecimento antes do racionamento, descrito na 

Fig. 3d, mostra que, durante o período normal, 

não é comum a falta de água na maioria dos 

bairros. Esse dado mostra que a maioria da po-

pulação considera de boa qualidade o serviço de 

atendimento de água oferecido pela concessio-

nária em períodos convencionais. Logo, as ma-

nutenções periódicas na rede, com interrupções 

na distribuição de água, não causam desconforto 

aos usuários. 

Por outro lado, a não percepção de falta de água 

em períodos de curta duração pode estar asso-

ciada à presença de reservatórios nas residências 

dos usuários entrevistados. De acordo com Brito 

(2016), é comum encontrar em casas dessa re-

gião caixas d’água e cisternas para o armazena-

mento de água.

Quanto ao aspecto econômico (Fig. 3e), a maio-

ria dos entrevistados considera o valor pago pela 

tarifa de água não condizente com o serviço ofe-

recido. Esse dado reflete que a população espera 

uma qualidade melhor do serviço prestado pela 

concessionária uma vez que julga, para o serviço 

atual, que a taxa cobrada é muito elevada, apesar 

do IEF
1
 (Indicador de tarifa média de água) apon-

tar o contrário. 

Neste caso, o poder aquisitivo impacta o resulta-

do das respostas, haja vista que em bairros onde 

os usuários possuem maior renda, a exemplo 

do Alto Branco e Mirante, foi considerado que 

o valor pago atende parcialmente às expectati-

vas. Apesar de a opção "Sim" estar disponível no 

questionário, em nenhum bairro a maioria dos 

usuários considerou o valor pago completamen-

te adequado para a eficiência com a qual o ser-

viço é prestado. 

A CAGEPA possui um sistema de tarifação basea-

do em faixas de consumo e também uma tarifa 

social fixa para os usuários de baixa renda. Além 

disso, o valor pago pela população inclui percen-

tuais referentes à coleta de esgoto, que podem 

chegar a até 100% em cima do custo cobrado 

pela água. Este último fator colabora para uma 

resposta negativa da população neste item. 

A análise das respostas dos usuários quanto à 

economia de água (Fig. 3f) mostrou que a maioria 

dos entrevistados não se preocupa em economi-

zar água durante os períodos de oferta contínua. 

Apenas a partir do racionamento, muitos pas-

saram a adquirir práticas de economia de água 

diariamente. De acordo Chaib et al. (2015), inde-

pendentemente de períodos de escassez hídrica, 

é importante que os usuários tenham maior cons-

cientização e pratiquem o uso racional da água, 

haja vista que se trata de um recurso limitado. 

A falta de consciência da população em relação 

ao uso da água é preocupante, pois a bacia hidro-

gráfica da qual faz parte o reservatório Epitácio 

Pessoa, que abastece Campina Grande, está in-

serida em uma região semiárida sujeita a longos 

períodos de estiagem. Somando-se a este fato, 

Nunes (2015) ainda alerta que a demanda de 

água tem sido cada vez maior, nos últimos anos, 

devido ao aumento populacional registrado na 

cidade e aos múltiplos usos do reservatório. 

3.3 Resultados obtidos para o IDSA_CG

Na Tabela 6 são apresentados os resultados obti-

dos após a normalização dos indicadores usando 

a Eq. 3. Quanto mais o valor normalizado se apro-

ximar de 1, melhor é a qualidade daquele indica-

dor para a cidade. Observando a tabela é possível 

notar que o serviço de abastecimento de água de 

Campina Grande se destaca principalmente em 

relação à extensão e cobertura de rede, ao mo-

nitoramento e qualidade da água distribuída e 

perdas de faturamento e hidrometração. Vale 

ressaltar que, com exceção do indicador de satis-

fação, os valores dos demais indicadores foram 

obtidos de bancos de dados oficiais que, muitas 

Avaliação da qualidade do serviço de abastecimento de água em Campina Grande-PB com o uso de indicadores, 
incluindo o de satisfação dos usuários

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 135-152 | Jul a Set,  2020



150

vezes, são alimentados pelas próprias concessio-

nárias que prestam o serviço. Assim, os resulta-

dos da normalização obtidos para os indicadores 

de qualidade de água, por exemplo, são diver-

gentes da opinião da população, como já discuti-

do anteriormente, o que reforça a importância de 

inserção de um indicador de satisfação do usuá-

rio na composição do índice. 

Tabela 6 – Resultados obtidos para a normalização e ponderação dos indicadores selecionados.

INDICADORES OPERACIONAIS Normalização Ponderação

IO
1
 - Indicador de hidrometração 0,89 8,13

IO
2
 - Indicador de consumo médio de água 0,55 8,13

IO
3
 - Indicador de consumo de energia 0,35 8,75

IO
4
 - Indicador de perdas na distribuição 0,04 7,50

IO
5
- Indicador de macromedição 0,57 9,13

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS Normalização Ponderação

IEF
1
 - Indicador de tarifa média de água 0,04 8,38

IEF
2
 - Indicador de desempenho financeiro -0,01 9,00

IEF
3
 - Indicador de despesa de exploração por m³ faturado 0,45 7,50

IEF
4
 - Indicador de evasão de receitas -0,41 7,38

IEF
5
 - Indicador de perdas de faturamento 1,00 6,75

IEF
6
 - Indicador de despesas com energia elétrica 0,35 9,25

INDICADORES DE QUALIDADE Normalização Ponderação

IQ
1
- Indicador de Incidência das análises de cloro residual livre fora do padrão 0,94 9,00

IQ
2
- Indicador de Incidência das análises de turbidez fora do padrão 0,95 8,25

IQ
3
- Indicador de Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão 0,98 8,00

IQ
4
- Indicador de conformidade da quantidade de amostras - Cloro residual livre 1,00 8,25

IQ
5
 - Indicador de conformidade da quantidade de amostras - turbidez 1,00 7,63

IQ
6
 - Indicador de conformidade da quantidade de amostras – coliformes totais 1,00 7,88

INDICADORES INFRAESTRUTURA Normalização Ponderação

IE
1
 - Indicador de extensão da rede 0,94 8,25

IE
2
 - Indicador de cobertura da rede 1,00 9,00

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS Normalização Ponderação

IRH
1
 - Indicador de resposta às reclamações 0,76 8,63

IRH
2
 - Indicador de produtividade pessoal total -0,01 7,63

IRH
3
 - Indicador de satisfação 0,45 8,57

Fonte: Autoria própria

Os resultados encontrados após a ponderação 

dos indicadores utilizando os critérios estabe-

lecidos na Tabela 3 também estão indicados na 

Tabela 6. Os especialistas levaram em conside-

ração as deficiências já conhecidas no serviço 

de abastecimento de água de Campina Grande, 

assim como também os problemas vivencia-

dos com o extenso período de escassez hídrica 

e os riscos eminentes de desabastecimento. Os 

maiores pesos foram atribuídos aos indicadores 

de macromedição (IO5
), desempenho financeiro 

(IEF
2
), despesas com energia elétrica (IEF

6
), co-

bertura de rede (IE
2
) e Incidência das análises de 

cloro fora do padrão (IQ
1
).

A agregação dos indicadores foi feita conforme 

indicado na Eq. 4 e levando em consideração os 

valores obtidos nas etapas de normalização e 

ponderação. O valor encontrado para o IDSA-CG 

foi de 4,81 – permitindo a classificação do servi-

ço dentro da categoria REGULAR. Esse resultado 

indica que, apesar de alguns indicadores isolados 

apresentarem resultados dentro do esperado, 

quando avaliado o conjunto, no qual são levados 

em consideração também outros indicadores 

com respostas menos satisfatórias, o índice ge-

ral diminui, mostrando mais claramente a visão 

global do serviço. 
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O resultado REGULAR para o IDSA-CG parece 

apresentar coerência com a opinião pública ob-

tida nas entrevistas. No entanto, é importante 

destacar que essa classificação teve como base a 

avaliação dos indicadores propostos para a pes-

quisa. Caso indicadores sejam incorporados ao 

índice, a classificação final poderá ser alterada. 

Apesar das restrições encontradas, principal-

mente no tocante à obtenção de dados, que limi-

taram a escolha dos indicadores para construção 

do IDSA-CG, entende-se que o conjunto de infor-

mações utilizadas na pesquisa é satisfatório para 

subsidiar a tomada de decisão por parte dos ór-

gãos gestores e contribuir para a criação de me-

didas administrativas e estruturantes que visem 

à melhoria do serviço oferecido a população. 

4 CONCLUSÃO 
Concluiu-se que a partir da avaliação individual 

de indicadores foi possível retratar com mais cla-

reza os principais problemas associados ao ser-

viço de abastecimento de água e auxiliar a busca 

de melhoria contínua, além de fomentar o correto 

direcionamento dos recursos pela concessionária 

visando a excelência do serviço. Pelo somatório 

dos indicadores avaliados, obteve-se a classifi-

cação REGULAR para o IDSA-CG. Esse resultado 

poderá contribuir para a melhoria da gestão do 

serviço de abastecimento de água. O indicador 

de satisfação foi imprescindível para o desenvol-

vimento de um índice com maior representativi-

dade, pois agregou aos dados técnicos a opinião 

do receptor final. Sugere-se a continuidade dos 

estudos nesta linha, de forma a agregar novos in-

dicadores para a composição do IDSA-CG tornan-

do-o ainda mais próximo da realidade vivenciada 

pela população e pela concessionária responsá-

vel pelo serviço oferecido.
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Resumo
A inovação e a competitividade vêm inserindo no mercado equipamentos cada vez mais sofisticados. O con-

sumidor é estimulado ao consumismo, que provoca a geração excessiva de resíduos. Devido à decomposição 

extremamente lenta e à alta toxicidade dos componentes de que são formados, o descarte desses resíduos 

causa problemas irreversíveis para o meio ambiente e para a saúde humana. O objetivo foi analisar a Gestão 

dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos na cidade de Campina Grande, Paraíba, no contexto da Polí-

tica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305/2010. Foi realizada pesquisa exploratória e, como pes-

quisa de campo, entrevistas semiestruturadas com três segmentos importantes na cadeia de gestão desses 

resíduos. Constatou-se a ausência da aplicabilidade da Logística Reversa, embora esta seja economicamente 

viável na cidade estudada, assim como nenhuma diretriz ou estratégia proposta nesse PMGIRS foi executada. 

Concluiu-se que a Gestão dos REEE não está de acordo com as diretrizes e princípios estabelecidos pela Polí-

tica Nacional de Resíduos Sólidos.

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos. Logística reversa. 

Abstract
In recent decades, technological development has been driven by innovation and competitiveness. Particularly in 

the areas of electronics and IT, these modern technologies stimulate the consumers to consumerism. This issue 

leads to an expressive generating of waste that, due to the extremely slow decomposition and the high toxicity, 

causes irreversible problems to the environment and for human health. The main objective of this research was to 

analyze the e-Waste management in the city of Campina Grande, Paraíba, relatively to what is proposed by The Na-

tional Policy for Solid Waste, Federal Law 12.305/2010. An exploratory research was proceeded, and semi-struc-

tured interviews applied to the management’s agents from these wastes. The absence of applicability of Takeback 

System was detected, although it is economically viable in the studied city, as well as no guideline or strategy pro-

posed in this PMGIRS was implemented. It was concluded that the e-Waste Management is not in accordance with 

the principles established by the National Solid Waste Policy.

Keywords: Environment Legislation. E-Waste. E-waste Takeback system.
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1 INTRODUÇÃO
A exploração acelerada dos recursos naturais ad-

vinda com a Revolução Industrial fomentou o de-

senvolvimento econômico, mas gerou alterações 

que ultrapassaram a capacidade de suporte dos 

sistemas naturais, causando sérias consequên-

cias sobre o meio ambiente e a saúde humana. 

Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas 

décadas, notadamente na área da eletrônica e 

da informática, fizeram aparecer equipamentos 

cada vez mais aprimorados para uso em diversas 

áreas, como na indústria, agricultura, medicina 

e também residencial e pessoal (SANTOS et al., 

2014). Os dispositivos desenvolvidos para o uso 

pessoal e doméstico se popularizaram e, atual-

mente, o seu elevado consumo é corresponsável, 

no mundo inteiro, pela degradação do meio am-

biente, seja por causa dos componentes poluen-

tes utilizados na sua fabricação, seja pela forma 

como são descartados (FAVERA, 2012). 

Essas tecnologias, devido à velocidade com que 

se desenvolvem, colocam no mercado, em curto 

espaço de tempo, equipamentos eletroeletrôni-

cos cada vez mais sofisticados, com maior capa-

cidade de armazenamento, melhor resolução de 

imagens e novas funcionalidades (SANTOS et al., 

2012). Isso tem estimulado uma onda de con-

sumismo, provocando situações em que equi-

pamentos com poucos anos de uso tornam-se 

obsoletos e são descartados, formando assim os 

chamados resíduos de equipamentos eletroele-

trônicos, REEE (SANTOS et al., 2014). Estes são 

considerados, hoje, um dos resíduos cuja gera-

ção mais cresce no mundo e, segundo Relatório 

da Universidade das Nações Unidas (BALDÉ et 

al., 2015), ampliam-se numa proporção de 5% 

ao ano. O descarte desse material é, por conse-

guinte, um problema que se amplia à proporção 

em que se multiplica. 

Um dos destinos dados aos REEE, em várias par-

tes do mundo, especialmente onde não há a ges-

tão adequada desses resíduos, geralmente inclui 

a reciclagem manual, efetuada comumente no 

próprio lixão onde são depositados ou em áreas 

reservadas para isso, mas procedida de maneira 

imprópria, sem as devidas precauções e/ou tec-

nologia adequada (SANTOS JUNIOR, 2011). 

Alguns dos procedimentos adotados na reci-

clagem manual incluem a queima de fios para 

retirada do cobre, queima de chips para tentar 

retirar o ouro nele contido ou por meio da deca-

pagem química. O manuseio impróprio desses 

resíduos expõe a pessoa que os manipula a riscos 

sobre a própria saúde, em decorrência do grau de 

toxicidade de seus componentes (PAIVA, 2017). 

Além disso, a queima provoca emissão de subs-

tâncias tóxicas que contaminam o ar e os rios, 

acidificando a água e afetando os peixes. Conta-

minam, do mesmo modo, o solo, afetando a flora.  

Acrescenta-se a isso que os rejeitos dessa reci-

clagem poluem os lençóis freáticos por não rece-

berem a devida destinação e, por meio da lixivia-

ção, chegam às águas subterrâneas (REIS, 2014).  

Os problemas acarretados em decorrência da 

falta de gestão dos resíduos sólidos impulsiona-

ram preocupação mundial em busca de soluções. 

Segundo Natume e Sant’Anna (2011), muitos 

países passaram a se preocupar com essa gestão, 

principalmente após a década de 70, quando, até 

então, as medidas eram apenas corretivas. A par-

tir dessa década, a gestão integrada dos resíduos 

sólidos é reconhecida enquanto política pública.

No Brasil, a partir da publicação da Lei 12.305/2010 

de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Políti-

ca Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, foram  

criados mecanismos legais pelos quais os gover-

nos Estaduais e Municipais podem se reger para 

propor e institucionalizar os seus Planos de Ges-

tão de Resíduos Sólidos, bem como definir os pa-

péis dos agentes responsáveis.

Essa Política conceituou a Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos como um “conjunto de ações 
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voltadas para a busca de soluções para os resí-

duos sólidos, de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, 

com controle social e sob a premissa do desenvol-

vimento sustentável” (BRASIL, 2010, Art. 3º, XI).  

O instrumento apontado pela PNRS para o geren-

ciamento dos Resíduos de Equipamentos Eletroele-

trônicos foi a Logística Reversa, implicando que os 

responsáveis por esse tipo de resíduo devem pro-

videnciar, de forma encadeada e individualizada, o 

retorno do produto à sua cadeia produtiva.

No Estado da Paraíba, considerando a esfera de 

política pública, a preocupação com os Resíduos 

de Equipamentos Eletroeletrônicos teve avanço a 

partir de 28 de maio de 2010, quando o Governo 

Estadual sancionou a Lei 9.129/2010, que insti-

tuiu normas e procedimentos para a reciclagem, 

gerenciamento e destinação final de resíduos 

tecnológicos, adiantando-se assim, às diretrizes 

estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Em 2014, iniciou-se a elaboração do 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, em 

consonância com a PNRS, criando normas es-

pecificas quanto à gestão de resíduos sólidos no 

Estado (PARAÍBA, 2010). 

O Município de Campina Grande elaborou, em 

março de 2014, seu Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, aprova-

do pela Lei Complementar 087 de 15 de agosto 

de 2014, mas, a exemplo do Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos, não tratou, especificamente, 

dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos, 

exceto em relação à necessidade de aplicação de 

sistemas de Logística Reversa. 

Diante do exposto, e devido à particularidade 

desse tipo de resíduo, que exige diretrizes espe-

cíficas para a gestão adequada e eficaz, surgiu a 

necessidade de investigar a Gestão de Resíduos 

de Equipamentos Eletroeletrônicos na cidade 

de Campina Grande-PB, situada no Nordeste do 

Brasil, em relação ao que propõe a Legislação 

Municipal, Lei Complementar 087/2014, bem 

como aos princípios e diretrizes estabelecidos 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

12.305/2010.

2 MEDOTOLOGIA
Quanto à abordagem, escolheu-se realizar pes-

quisa de cunho qualitativo, com objetivo explo-

ratório, utilizando-se a pesquisa bibliográfica 

como procedimento para recolher informações 

ou adquirir conhecimentos prévios sobre o tema 

abordado (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). Sobre-

tudo, buscou-se o conhecimento de Normas e 

Leis Brasileiras, federais e municipais, relativas à 

gestão dos REEE para embasar a fundamentação 

teórica do mesmo. 

Para atingir os objetivos propostos, propôs-se a 

realização da pesquisa de campo, delimitando-se 

amostras formadas de consumidores residenciais, 

lojistas do comércio de equipamentos eletroele-

trônicos da cidade de Campina Grande e órgãos 

municipais responsáveis pela gestão de resíduos 

sólidos na cidade, com os quais foram aplicadas 

entrevistas semiestruturadas, para obtenção de 

dados acerca do descarte, do gerenciamento e 

conhecimento da legislação ambiental vigente 

relativos a esta espécie de resíduo. As entrevistas 

aplicadas com os órgãos municipais objetivaram 

obter informações sobre as ações existentes no 

tocante à gestão dos REEE na cidade. 

Para delinear a amostra de consumidores a se-

rem entrevistados, considerando o universo de 

407 mil habitantes no município e a existência 

de 54 bairros, utilizou-se a calculadora estatís-

tica online Netquest1. Os parâmetros utilizados 

para o cálculo da amostra foram: heterogeneida-

Gestão de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos em cidade de grande porte da Paraíba, Brasil: um problema persistente
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de 50%, margem de erro 5%, e nível de confiança 

de 85%. Foi calculada uma amostra de 208 con-

sumidores a serem entrevistados. Beneficiando- 

se da distribuição geográfica em quatro zonas, 

e para garantir uma representação proporcional 

da população, calculou-se a amostra estratifica-

da da população dos bairros em relação à cidade, 

determinando quantos consumidores, em cada 

bairro, deveriam ser entrevistados. Isso garantiu 

a redução do erro amostral e a melhoria da pre-

cisão dos dados obtidos.

Foram registradas, no centro da cidade, 17 lojas 

de equipamentos eletroeletrônicos. Destas, 15 

foram inseridas nesta pesquisa, uma vez que os 

seus representantes se mostraram acessíveis. 

As variáveis pesquisadas foram: os impactos ne-

gativos causados por esse tipo de resíduo, tanto 

ao meio ambiente como ao ser humano, a gestão 

dos REEE no município de Campina Grande, e o 

nível de sensibilização dos consumidores e lojis-

tas de equipamentos eletroeletrônicos na cidade 

quanto aos resíduos eletroeletrônicos por eles 

produzidos e também a aplicabilidade da Logís-

tica Reversa. 

Os dados coletados foram analisados utilizando- 

se softwares, a exemplo do Microsoft Excel, fer-

ramenta matemática pertencente à suíte da Mi-

crosoft, cuja permissão de uso foi conseguida pela 

assinatura anual adquirida em 18 abril de 2017. 

Após o período de coleta de dados, estes foram 

tabulados e examinados à luz de informações de 

vários autores citados na fundamentação teórica.

Cumprindo-se a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério de Saúde, a pes-

quisa foi autorizada em março de 2017 pelo Co-

mitê de Ética da Universidade Estadual da Paraí-

ba, após solicitação na Plataforma Brasil2, com 

registro número CAAE – 65547617.1.0000.5187. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Geração de equipamentos eletroeletrônicos 
na cidade em comparação aos dados 
apontados na pesquisa

Inicialmente foi realizada uma sondagem sobre 

a quantidade de equipamentos eletroeletrôni-

cos mais comuns encontradas nas residências 

dos consumidores, bem como uma estimativa da 

vida útil de cada equipamento. 

A equipe técnica que elaborou o PMGIRS da ci-

dade de Campina Grande estimou a existência de 

equipamentos eletroeletrônicos nos domicílios 

da cidade para os anos seguintes à elaboração 

do Plano baseados em dados do censo do IBGE 

do ano de 2010. A  Tabela 1  apresenta os dados 

exibidos no PMGIRS.  

Tabela 1 - Estimativa da quantidade de alguns EEE 
existentes na cidade de Campina Grande, segundo o 

PMGIRS elaborado em 2014

 Tipo de EEE 
pesquisados pelo 

IBGE
 (Ano 2010)1

Quantidade de EEE 
existentes em 20102 

(Unid.)

Quantidade de EEE 
estimada para  
20163 (Unid.)

Rádio 92.692 194.586

TV 109.764 230.425

Celular 98.666 207.127

Computador 43.132 45.273

Fonte:  1 2 IBGE (2010), 3 Campina Grande (PMGIRS, 2014)

Com o fim de comparar os dados obtidos na pes-

quisa, considerou-se, segundo censo do IBGE 

(2010), a existência média de 3,5 habitantes por 

domicílio na região Nordeste, no ano de 20103. 

Ponderando-se que essa taxa se manteve apro-

ximadamente ao longo dos últimos seis anos, 

pode-se calcular a quantidade de domicílios per-

2 Disponível em: <http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf>
3 Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010. Disponível em: < https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/ noticias/imprensa/ppts/0000000402.
pdf>. Acesso em 02 ago. 2017.
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manentes, existente em 2016, ano base escolhi-

do para comparação dos dados da pesquisa com 

os dados estimados (Tabela 1). Para a população 

estimada de 407.754 habitantes, com a média de 

3,50 hab./domicílio, tem-se a quantidade, aproxi-

mada, de 116.501 domicílios existentes na cidade.

Na Tabela 2 exibe-se a quantidade estimada de 

equipamentos eletroeletrônicos existentes na 

cidade de Campina Grande, baseada nos dados 

da pesquisa, considerando-se a existência de 

116.501 domicílios permanentes na cidade. 

Tabela 2 – Estimativa da quantidade de Equipamentos Eletroeletrônicos existentes na cidade de Campina Grande de 
acordo com pesquisa realizada em 208 domicílios. Campina Grande-PB, 2017

EEE pesquisados 
pelo IBGE

 (Ano 2010)1

Quantidade de 
EEE nos domicílios 

pesquisados2

(Unid.)

 Quantidade/
Domicílio2

(Unid.)

Quantidade de 
EEE calculada nos 

domicílios existentes 
em 20163 (Unid.)

 Quantidade de 
EEE estimada pelo 

PMGIRS para 
20164 (Unid.)

Diferença entre 
coluna E e coluna D

(Unid.)

Rádio 189 0,91 106.015 194.586   88.571

TV 309 1,49 173.586 230.425  56.839

Celular 453 2,18 253.972 207.127       (-) 46.845

Computador 66 0,32 37.280 45.273     7.992

Fonte: 1,4 Campina Grande, PMGIRS (2014). 2, 3 Dados da pesquisa.

As divergências encontradas entre a quantida-

de de EEE registrada na pesquisa e a quantida-

de estimada no PMGIRS (Tabela 2) explicam-se 

por diversos fatores: a princípio, foi utilizada, 

para o cálculo da quantidade de equipamentos, 

a razão de equipamentos por domicílio obtida 

na pesquisa realizada, enquanto o PMGIRS con-

siderou a taxa de crescimento da população 

para estimar o crescimento dos equipamentos  

nos domicílios.

O aparecimento dos telefones celulares inte-

ligentes (smartphones) justifica também essas 

divergências. Estes, devido à possibilidade de 

utilização da internet, substituíram muitas fun-

cionalidades oferecidas por alguns EEE tradi-

cionais, como rádio, aparelhos de som e DVDs. 

Com celulares inteligentes é possível ouvir mú-

sicas, assistir a vídeos, a filmes, a programa-

ções de TV, realizar transações bancárias e até 

realizar compras sem sair de casa. Além de se 

comunicar com qualquer pessoa em qualquer 

lugar do mundo, por meio da internet, ao vivo, 

e com custo bem inferior às ligações telefônicas 

realizadas por meio de operadoras de telefonia 

tradicionais. Todas estas razões impulsionaram 

uma corrida maciça da população para adquirir 

esse tipo de aparelho. Verifica-se que a quan-

tidade estimada no PMGIRS para celulares foi 

subestimada: 18,45% inferior à que realmente 

existe, de acordo com os dados da pesquisa. 

A disseminação dos celulares inteligentes ex-

plica, por exemplo, a diminuição do número de 

aparelhos de rádio e de computadores de mesa 

constatada na pesquisa. As quantidades estima-

das no PMGIRS para esses equipamentos foram 

45,52% e 17,66% maiores, respectivamente, do 

que a realmente verificada.

Embora a quantidade de TV nos domicílios te-

nha sido 24,67% inferior à projetada no PMGIRS, 

obteve-se, ainda, a média de 1,49 televisor por 

domicílio na cidade de Campina Grande. Essa 

média tende a aumentar em virtude da mudan-

ça do sistema de transmissão de sinal analógi-

co propagado por antenas terrestres e UHF/VHF, 

para digital, com cronograma de implantação 

sendo aplicado gradativamente, desde fevereiro 

de 2016.
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A projeção do governo federal é desligar, até 

dezembro de 2018, todo o sistema de transmis-

são do sinal analógico de TV em todo o Brasil4. 

Essa mudança, que vem sendo anunciada desde 

2014, impeliu o consumidor a adquirir um mode-

lo novo para não ficar, segundo ele mesmo afir-

ma “sem tv em casa”, já que o aparelho antigo que 

possuía não conseguiria codificar o sinal digital. 

Devido à crise financeira pela qual passa o país, 

constatou-se que muitos consumidores ainda 

têm em casa a “velha” TV CRT (cathode ray tube), 

mas que, com a possiblidade de não mais receber 

o sinal, devem adquirir um novo aparelho, em vez 

de comprar o conversor para adaptar o recebi-

mento do sinal digital. 

Aliada a isso, a maioria dos provedores de telefo-

nia passou a oferecer sinal de TV, completando o 

pacote de internet e sinal de telefone. Com essas 

possibilidades, o consumidor resolveu trocar o 

televisor antigo por um que fornecesse um sinal 

de melhor qualidade e também fosse uma TV in-

teligente, oferecendo a possibilidade de conexão 

com a internet. 

Outro fator que proporcionou maior consumo 

de televisores foi o aparecimento de modelos de 

tela plana, tipo LED, LCD e Plasma, que, além de 

oferecerem melhor resolução de imagem e maior 

economia de energia, também apresentam de-

sign mais atraente que o velho modelo CRT (Ca-

thodic Ray Tube). 

Os computadores de mesa, ou desktop, estão 

sendo, gradativamente, substituídos pelos lap-

tops ou notebooks, que apresentam a grande 

vantagem de serem portáteis, oferecem as mes-

mas funcionalidades que aqueles, com preços 

cada vez mais acessíveis. Observou-se que há, 

em média, um computador (PC ou laptop), por 

domicílio em Campina Grande.

Diversos fatores influenciam o padrão de consu-

mo do consumidor brasileiro. É importante frisar 

que a análise dos dados realizada neste traba-

lho considerou a situação atual do comércio de 

eletroeletrônicos. Modificações inesperadas no 

padrão de consumo destes equipamentos in-

fluenciam os resultados. É aconselhável buscar a 

validação dos dados apresentados nesta pesqui-

sa dentro do contexto temporal e das influências 

socioeconômicas no consumo quando da reali-

zação de futuras pesquisas.

3.2 Potencial econômico dos Resíduos de 
Equipamentos Eletroeletrônicos gerados na 
cidade de Campina Grande utilizando-se dados 
da pesquisa

Os dados referentes à vida útil média dos equi-

pamentos eletroeletrônicos apresentados na 

Tabela 3 são resultados da pesquisa realizada e 

indicam há quanto tempo o consumidor cam-

pinense adquiriu o equipamento que afirmou 

possuir. Para estimar a vida útil desses equipa-

mentos, isto é, quando, provavelmente, estes se 

tornarão resíduos, utilizaram-se os parâmetros 

apresentados por Rodrigues et al. (2015), deno-

tados na Tabela 3 na célula “Fonte de dados”.

4 Informação disponível em <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/12/brasil-avanca-rumo-a-implantacao-da-tv-digital>. Acesso 
em 10 ago. 2017.
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Tabela 3 - Cálculo da vida útil dos EEE encontrados na pesquisa. Campina Grande-PB, 2017

EEE Celular PC Impressora Som DVD Notebook Micro-
ondas Monitor Ventilador Geladeira TV

Vi
da

 ú
til

 (a
no

s) Fonte de 
dados 1 4 7 7 8 7 7 7 9 8 11 12

Dados da 
pesquisa 2 3,5 5 5,3 7 6,1 4,3 4 4,9 3,3 6,2 5,5

Diferença 
(Anos) 0,5 2 1,7 1 0,9 2,7 3 4,1 4,7 4,8 6,5

Ano provável 
do descarte 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fonte: 1 Rodrigues et al. (2015), 2 Dados da pesquisa

Para o cálculo da geração dos resíduos de equi-

pamentos eletroeletrônicos, consideraram-se 

os critérios quantidade de equipamento por 

domicílio e quantidade de domicílios estimada 

(116.501), levando-se em consideração a vida 

útil de cada equipamento, o que faz com que o 

ano de descarte seja diferente para alguns equi-

pamentos, conforme Magalhães (2011). Basea-

do nesses parâmetros, calculou-se quantidade 

de toneladas de resíduos a ser gerada na cidade 

para cada equipamento pesquisado, conforme 

apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 - Cálculo dos REEE a serem gerados até 2023, baseado na quantidade de EEE existente em 2017.

Celular PC Impressora Som DVD Laptop Micro-
ondas Ventilador Geladeira TV Máq. de 

lavar

Quantidade /
domicílio 2,18 0,32 0,34 0,91 0,66 0,63 0,91 1,04 1,01 1,49 0,66

Quantidade 
gerada (unid.) 253.972 37.280 39.610 106.016 76.891 73.396 106.016 121.161 117.666 173.586 76.891

Ano provável 
do descarte 2018 2019 2020 2022 2023

Fonte: Cálculos baseados em dados da pesquisa

Estimou-se o potencial econômico dos resíduos 

de celulares e computadores gerados na cidade 

de Campina Grande (Tabela 4), utilizando-se a 

quantidade de alguns metais existentes nesses 

equipamentos já determinada em pesquisas an-

teriores (UNEP, 2009), sendo possível apontar, 

com base, nesses metais, a importância econô-

mica da reciclagem desses resíduos.

Na Tabela 5 está exposta a quantidade estimada 

de prata, ouro, paládio e cobre, metais que são 

encontrados nos Equipamentos Eletroeletrôni-

cos existentes na cidade de Campina Grande e 

que, no período entre 2018 e 2023, serão des-

cartados, tendo em vista a vida útil média calcu-

lada para cada tipo de equipamento em questão, 

conforme Tabela 4.

Tabela 5 - Quantidade de metais preciosos encontrada em celulares, computadores e laptops existentes em 
Campina Grande, 2017

Componentes

Quantidade de Equipamentos estimada

Quantidade encontrada por 
aparelho (mg)

Quantidade (kg) encontrada 
nos celulares   

(253.972 unidades)

Quantidade encontrada por 
aparelho (mg)

Quantidade (kg) encontrada 
nos Computadores e Laptops 

(110.676 unidades)

Prata 250 63,5 1000 110,7 

Ouro 24 6,1 220 24,4 

Paládio 9 2,3 80 8,9 

Cobre 9000 2.300 500.000 55.340

Fonte: Campina Grande. PMGIRS (2014). Cálculos da autora.
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Considerando que o teor de pureza desses com-

ponentes depende de sua aplicação5, cogitou-se, 

para fins de estimativa do potencial econômico dos 

EEE encontrados em Campina Grande, que o teor 

de 75%, equivalente para o ouro, por exemplo, a 18 

quilates. Segundo o site da New GreenFil Comércio 

e Reciclagem de Metais6, tem-se, para esses metais 

preciosos, os valores apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Cálculo do potencial econômico dos REEE existentes em Campina Grande, 2017.

Componentes 
encontrados

Quantidade de Equipamentos estimada

Quantidade estimada (kg) Valor de compra (€/g) Valor estimado (€) Valor estimado(R$) *

Prata 174,2 23,18  36.582,00   141.572,34

Ouro 30,5 17,01 518.805,00 2.007.775,35

Paládio 11,5      10,23 7 * 117.645,00   455.286,15

Cobre 57600    3,29 189.504,00   733.380,48

Fonte: New GreenFill Comércio de Reciclagem de Metais6. Cálculos da autora

Os dados expostos na Tabela 6 ratificam a impor-

tância econômica da reciclagem desses equipa-

mentos ao final de sua vida útil. Segundo Wang 

(2014), os REEE representam uma mina urbana. 

Baldé et al. (2015), ao detectarem essa mina a ser 

explorada, ressaltaram a necessidade, urgente, 

de políticas públicas que possam favorecer a ati-

vidade de reciclagem de REEE, evitando não só a 

diminuição da contaminação do meio ambiente 

como também proporcionando a recuperação 

econômica desses recursos.

3.3 Iniciativas municipais de aplicabilidade 
da gestão de Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos na cidade de Campina 
Grande-PB.

Para analisar a constância das práticas e inicia-

tivas municipais referentes à Gestão de Resíduos 

de Equipamentos Eletroeletrônicos com a legis-

lação ambiental vigente, realizou-se, primeira-

mente, entrevista semiestruturada, com repre-

sentante do órgão municipal responsável pela 

gestão de resíduos sólidos da cidade, a Secretaria 

de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA). 

A SESUMA, por meio de seu Departamento de 

Limpeza Urbana, é o órgão responsável pela 

gestão dos resíduos sólidos da cidade. Devido 

ao grande volume de resíduos sólidos gerados e 

pela necessidade de aperfeiçoar as estratégias 

existentes para a coleta seletiva, principalmente 

no intuito de engajar as Associações e Coopera-

tivas de Catadores de materiais recicláveis nas 

ações de gerenciamento dos resíduos sólidos 

recicláveis, a SESUMA empregou esforços para 

viabilizar, primeiramente, a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos secos, tais como garrafas PET, 

papéis, papelões e vidros, visto que as estraté-

gias e diretrizes apontadas no PMGIRS para esses 

resíduos, segundo a entrevistada, são mais fáceis 

de serem implantadas. Por envolverem a partici-

pação de Associações e Cooperativas de catado-

res de materiais recicláveis, o prefeito da cidade 

exigiu prioridade em cumpri-las.    

Atualmente, a coleta de resíduos recicláveis e 

reutilizáveis está a cargo de cinco grupos de 

5 O ouro utilizado na fabricação de circuitos integrados apresenta 100% de teor de pureza, enquanto que para conexões entre componentes 
não é exigido este teor de pureza. 
6 Disponível em:< https://www.newgreenfil.com/forms/simulador-ouro-prata-paladio-platina>. Acesso em 24 dez. 2017.
7* Teor de pureza igual a 50%. ** Valor calculado utilizando a cotação do euro (R$ 3,87) em 16 dez. 2017.
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Cooperativas e Associações de Catadores de ma-

teriais recicláveis existentes na cidade.  Embora 

estas estejam presentes, sua participação ainda 

é irrisória. Por meio de pressão das Associações e 

Cooperativas de Catadores de materiais reciclá-

veis, a prefeitura pretende ampliar essa partici-

pação atendendo às reivindicações, concedendo 

incentivos financeiros e apoio para que o traba-

lho dos catadores seja mais efetivo e assim po-

der, de acordo com o PMGIRS, aumentar o volume 

de resíduos coletados, procedendo à inclusão so-

cial e econômica desses profissionais na cidade. 

Apesar das intenções, a cooperação entre pre-

feitura e catadores de materiais recicláveis até o 

momento do fechamento desta pesquisa ainda 

não estava institucionalizada. 

A coleta de resíduos oriundos dos serviços de lim-

peza urbana é feita pela própria prefeitura, enquan-

to  a coleta de resíduos domiciliares é feita por uma 

empresa terceirizada. Os resíduos coletados pela 

empresa e pela prefeitura são em geral deposita-

dos em aterro sanitário, localizado no Distrito de 

Catolé de Boa Vista, em Campina Grande, enquan-

to os resíduos de saúde são incinerados, conforme 

informação da representante da SESUMA. 

Durante eventos de grande porte na cidade, 

como é o caso da tradicional festa de São João, 

que ocorre anualmente no mês de junho, são 

distribuídos panfletos incentivando a coleta se-

letiva. Periodicamente, são realizadas visitas do-

miciliares para conscientizar a população a não 

dispor seus resíduos em locais inadequados, nem 

nas calçadas, em dias em que a coleta domiciliar 

não é realizada naquele bairro. 

No momento desta pesquisa, a institucionaliza-

ção da coleta seletiva em Campina Grande esta-

va em fase de implementação, em atendimento 

ao PMGIRS, em face de pressão social das Asso-

ciações e Cooperativas de Catadores de mate-

riais recicláveis, bem como do Ministério Público. 

Com a institucionalização da coleta seletiva, pla-

neja-se realizar um projeto de sensibilização da 

população visando aumentar a adesão da popu-

lação ao programa e aumentar o volume de ma-

teriais recicláveis a serem coletados na cidade, 

impedindo que os mesmos sejam descartados 

junto aos rejeitos.

Devido ao fato de os resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos serem considerados resíduos 

tecnológicos, a gestão desses resíduos estava 

sob a responsabilidade da Secretaria de Ciência 

Tecnologia e Inovação – SCTI, e esta pode dar in-

formações mais específicas sobre as ações exis-

tentes relativas à gestão dos REEE. 

A SCTI executou, desde 2015, vários projetos 

com vistas à gestão de resíduos de equipamen-

tos eletroeletrônicos, a saber: 

• Projeto Campina Recicla Lixo Eletrônico com 

o objetivo de recolher resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos em toda a cidade. Foram cria-

dos três Ecopontos para a coleta desses resíduos, 

localizados respectivamente na sede da SCTI, no 

Parque da Criança e no terminal de Integração 

dos ônibus da cidade. No momento da entrega 

do resíduo a SCTI, por meio de um questioná-

rio, identifica-se o consumidor e o resíduo que o 

mesmo está entregando no Ecoponto. Entretan-

to, dificuldades operacionais (falta de pessoal 

e de infraestrutura) forçaram a desativação de 

dois desses Ecopontos, permanecendo apenas 

em operação o Ecoponto da própria sede da SCTI, 

e mesmo este não tem infraestrutura para com-

portar o volume de REEE recebido.

Em 2015 foram coletadas 17 toneladas de REEE;  

em 2016, até outubro, foram coletadas 12 tone-

ladas, envolvendo o “Projeto Campina Recicla Lixo 

Eletrônico” e também campanhas esporádicas com 

participação de Instituições privadas da cidade.

Por não possuir infraestrutura adequada, o pro-

jeto Campina Recicla Lixo Eletrônico não coleta 

REEE da linha branca, tais como geladeira, fogão, 
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freezers, máquina de lavar roupa, ou seja, resí-

duos oriundos de equipamentos eletroeletrôni-

cos de grande porte.

Apesar dos esforços da SCTI, percebe-se que fal-

ta vontade política da prefeitura para realizar as 

disposições propostas no PMGIRS com relação 

aos REEE. Sem o apoio financeiro e a infraes-

trutura física para operar as ações planejadas, 

nenhum projeto tem sucesso. Além disso, perce-

be-se, pelo nome dado ao projeto, que concei-

tos básicos definidos na PNRS não estão sendo 

colocados em prática, como é o caso de chamar 

os REEE de “lixo eletrônico”, conceito abolido na 

PNRS por se tratar de um resíduo, visto que pode 

ser reutilizado ou reciclado reinserido em sua ca-

deia produtiva ou na cadeia produtiva de produ-

to semelhante.

• Projeto Eletrozap, no qual o usuário pode, por 

meio de mensagens no aplicativo WhatsApp de 

seu celular, oferecer um resíduo eletroeletrônico 

à SCTI para ser coletado em sua residência. Há a 

possiblidade de enviar foto do resíduo e do local 

onde deve ser coletado.  Devido também à difi-

culdade de articular o transporte para coletar os 

resíduos, optou-se para suspender o projeto.

A desativação do Projeto Eletrozap foi um retro-

cesso na gestão dos REEE na cidade. Interessante 

frisar que muitos consumidores, durante as en-

trevistas, sugeriram a existência de um número 

gratuito (0800) por meio do qual eles poderiam 

oferecer o REEE para ser coletado em sua casa, 

remetendo à ideia do Eletrozap, implicando que 

há futuro para essa ideia. Sem a existência de 

projetos como este, a destinação correta dos 

REEE na cidade se torna cada vez mais difícil.

• Parcerias com algumas Instituições da cida-

de, para divulgar e estimular a coleta de REEE. 

Procurou-se, por meio de campanhas realizadas 

em 2015 e em 2016, respectivamente, sensibili-

zar os consumidores sobre o descarte adequado 

desses resíduos. Nessas campanhas foram arre-

cadados 2.344 kg de REEE. Decididamente, essas 

ações esporádicas não resolvem o problema do 

descarte diário de REEE, restando ao consumidor 

a opção de descartar junto a sucatas ou entregar 

a alguém para reúso ou reciclagem. Entretanto, 

a maioria dos consumidores recusa-se a destinar 

adequadamente seus resíduos, alegando falta de 

tempo ou a demanda de esforço físico.

Os REEE coletados nos Ecopontos e nas Campa-

nhas com parcerias de Instituições da cidade re-

cebem as seguintes destinações:

Reúso - Dos REEE coletados após triagem, os 

equipamentos em condições de reúso são doa-

dos a instituições beneficentes ou de fins filan-

trópicos. Essas instituições se obrigam a devolver 

tais equipamentos quando os mesmos apresen-

tarem defeito, para que recebam uma destinação 

ambientalmente adequada. 

Reciclagem - Aqueles resíduos que não podem 

ser reaproveitados são entregues a preço de  

R$ 0,15/kg8  à empresa União Recicladora de Re-

síduos Sólidos, localizada em João Pessoa, a 120 

km da cidade de Campina Grande. Essa empresa 

detém o Certificado de destinação de Final – CDF, 

que garante que a empresa tem a responsabili-

dade pela destinação final dos resíduos por ela 

coletados. O montante adquirido com a venda 

dos REEE recolhidos é doado a instituições filan-

trópicas da cidade. 

Sabe-se que o atual prefeito tem o objetivo de fa-

zer de Campina Grande uma “Smart City” (Cidade 

inteligente). Baseada nesta perspectiva, a SCTI 

está otimista  que, no futuro, possa alavancar as 

iniciativas relativas à gestão de REEE na cidade.

Para galgar o status de “Cidade inteligente”, se-

gundo Arteseros e Shaikh (2013), a infraestrutu-

8 Cotação à época a entrevista
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ra material e social deve funcionar em harmo-

nia. Deve trabalhar para conseguir a economia 

inteligente, uma mobilidade urbana inteligente, 

principalmente para pessoas deficientes, um 

ambiente ecológico inteligente e uma adminis-

tração inteligente por parte das autoridades, 

além de cidadãos bem informados. 

Os autores afirmam ainda que o tratamento inte-

ligente da geração de resíduos pode tornar, jun-

tamente com os serviços inteligentes de trans-

porte e bons serviços públicos, as comunidades 

urbanas mais eficientes e sustentáveis, pois le-

vam a um menor custo de prestação de serviço 

aliado a uma menor emissão de carbono.

Planeja-se, segundo a representante da SCTI, 

retornar à ideia do “Eletrozap”, implementando 

uma unidade móvel de coleta de REEE. Também 

existem planos para ofertar aos jovens de famí-

lias de baixa na renda, na faixa etária entre 14 e 

18 anos, capacitação na área de manutenção de 

computadores e periféricos, ao mesmo tempo 

em que eles seriam voluntários, durante a capa-

citação para recuperar equipamentos coletados 

que serviriam para o reúso.

Entretanto, especificamente com relação à Lo-

gística Reversa dos REEE, envolvendo os atores 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto, não há ações por parte da SCTI. 

Uma das dificuldades, citada pelos entrevista-

dos, para implementar a LR, conforme o PMGIRS, 

é a falta de expertise. Não há conhecimento es-

pecífico para iniciar as discussões com os res-

ponsáveis e tentar firmar Acordos Setoriais. 

É preciso que haja, da parte do órgão municipal 

responsável, a iniciativa para firmar os Acordos 

Setoriais com os responsáveis pelo ciclo de vida 

dos produtos eletroeletrônicos, bem como para 

providenciar sua regulamentação legal confor-

me explicita o PMGIRS.

Muitas questões devem ser resolvidas em nível 

nacional, com a participação dos fabricantes 

e importadores, que são os agentes finais da 

cadeia da LR, que devem providenciar a desti-

nação final ambientalmente adequada desses 

resíduos. Will (2016) cita a dificuldade que o 

governo enfrenta em tentar fechar Acordos Se-

toriais com este setor da indústria desde o ano 

de 2013. Até o momento desta pesquisa, não 

houve um consenso, e essas discussões ainda 

estão em andamento.

Pesquisas recentes, realizadas no Brasil (PAIVA, 

2017), corroboram o Relatório apresentado por 

Baldé et. al. (2015) à Universidade das Nações 

Unidas, no qual os autores afirmam que as infor-

mações relativas a esse tipo de resíduo forneci-

das por países em desenvolvimento são escassas 

e muitas vezes imprecisas, e na maioria das vezes 

não existem. 

Magalhães (2011) acrescenta, em relação ao 

Brasil, que não há por parte do governo ações 

efetivas para enfrentar o problema dos REEE. 

Consultas a órgãos federais, estaduais e muni-

cipais revelam a escassez e o descaso para com 

a gestão desses resíduos. Constata-se princi-

palmente uma falha nas estimativas acerca da 

quantidade de resíduos gerados. 

No censo realizado a cada dez anos, o IBGE dedica 

pouca atenção aos equipamentos eletroeletrôni-

cos. Talvez essa seja a razão pela qual há tão pouco 

interesse da parte do governo para com a gestão 

de REEE. São poucos, segundo Magalhães (2011), 

os municípios brasileiros que disponibilizam co-

leta seletiva especializada em REEE. Essa falta de 

dados justifica, também, segundo Sant’Anna et. al 

(2014), a escassez de pesquisas na área de resí-

duos de equipamentos eletroeletrônicos. 

No âmbito operacional para a gestão dos REEE 

na cidade de Campina Grande, foi recomendado 

no PMGIRS que a prefeitura mantivesse pontos 

de coleta dos Resíduos da Logística Reversa, os 

Gestão de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos em cidade de grande porte da Paraíba, Brasil: um problema persistente

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 153-167 | Jul a Set,  2020



164

Ecopontos, onde os usuários poderão entregar os 

REEE não mais desejados. Além disso, a prefeitu-

ra deveria estabelecer parcerias com fabricantes 

para instalações de pontos de entrega voluntária 

desse tipo de resíduo (CAMPINA GRANDE, 2014).

Dados da pesquisa indicaram que tais estraté-

gias são necessárias e urge sua implementação. 

Há necessidade de instalação de postos de coleta 

de REEE, na cidade, de preferência, nos bairros. 

O monitoramento e o controle da atividade de 

coleta nos postos de coleta, os Ecopontos, deve-

riam ser realizados por responsáveis locais, pre-

viamente identificados e cadastrados, os quais 

receberiam e destinariam, de forma adequada, 

cada REEE coletado.

Constatou-se, com a presente pesquisa, que 

existem iniciativas municipais para executar a 

gestão dos REEE; entretanto, essas são ainda 

muito tímidas e não correspondem à deman-

da de uma cidade do porte de Campina Grande. 

Com a quantidade estimada de 116 mil domicí-

lios e uma venda média diária de 150 produtos 

eletroeletrônicos por loja, diariamente, pode-se 

avaliar que é gerada, anualmente, uma quanti-

dade significativa de REEE, o que aponta para a 

necessidade, urgente, de implantar uma gestão 

adequada desses resíduos.

O PMGIRS estipulou o prazo a partir do ano de 

2016 para a implantação, de forma progressiva, 

da Logística Reversa (CAMPINA GRANDE, 2014). 

Falta, porém, maior incentivo por parte do gover-

no municipal para que a SCTI possa desenvolver 

diretrizes baseadas no PMGIRS e executar as es-

tratégias necessárias para a gestão adequada 

desses resíduos. 

Para atingir esses objetivos e reduzir os impactos 

ambientais negativos, tanto em relação ao acú-

mulo de resíduos sólidos como ao esgotamento 

de recursos naturais, é necessária a implantação 

da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, por 

meio da qual podem ser colocadas em prática 

políticas públicas voltadas à redução da geração 

de resíduos sólidos e o incentivo à coleta seletiva 

na fonte geradora, reutilização, e tratamento da 

parcela orgânica desses resíduos (SILVA, 2016).

4 CONCLUSÕES
A análise da gestão de resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos na cidade de Campina Grande 

em relação às leis ambientais que regem a gestão 

desse tipo de resíduo destacou pontos críticos 

importantes que podem servir de realimentação 

aos responsáveis pela gestão desses resíduos 

quando se debruçarem no planejamento e na de-

lineação de diretrizes e estratégias para os próxi-

mos horizontes propostos pelo PMGIRS. 

A falta de conhecimento de como agir ou de 

opções para descartar os resíduos eletroele-

trônicos adequadamente induz o consumidor a 

dar um destino inadequado aos seus resíduos.  

Percebe-se, notadamente, a carência de Educa-

ção Ambiental, cuja prática se mostrou inexis-

te na cidade de Campina Grande, o que torna o 

consumidor insensível aos problemas ambien-

tais. A pesquisa revelou que os consumidores 

necessitam de conhecimentos específicos sobre 

meio ambiente, deficiência também detectada 

entre os lojistas, evidenciando, assim, a impor-

tância da Educação Ambiental.

Decididamente, só por meio da formação em 

Educação Ambiental a população será sensibili-

zada e passará a praticar o consumo sustentável 

e o cuidado com o meio ambiente, cumprindo 

sua obrigação no âmbito da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

de acordo com a Lei 12.305, de 2010.

Com relação aos lojistas do comércio de equipa-

mentos eletroeletrônicos da cidade, percebe-se 

a mesma desinformação quanto às questões 

ambientais que os consumidores. A logística re-

versa dos resíduos dos equipamentos eletroele-
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trônicos que comercializam não é praticada, 

como também não se adotam políticas susten-

táveis, denotando um completo descaso com as 

questões ambientais e descumprimento das Leis 

ambientais vigentes.

Os resultados desta pesquisa evidenciam a ne-

cessidade de procurar alternativas para que a 

gestão dos REEE em Campina Grande seja efetiva 

e corresponda aos ditames do PMGIRS e, conse-

quentemente, da PNRS.

Não basta o consumidor ser alertado quanto à 

prevenção e ao cuidado com o meio ambiente; 

os gestores públicos devem empregar esforços 

para cumprir as metas, estratégias e diretrizes 

estabelecidas no PMGIRS, bem como chamar à 

responsabilidade aqueles apontados na legisla-

ção como responsáveis pela execução da logís-

tica reversa. 

Por outro lado, a sociedade deve exercer sua cida-

dania e pressionar os poderes públicos e órgãos 

competentes a executar, conforme legislação 

vigente, todas as recomendações necessárias à 

preservação do meio ambiente e à garantia de 

saúde pública. 

A cidade pretende gerenciar, com eficiência e 

eficácia, seus Resíduos Sólidos. Isso está eviden-

te no Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos regulamentado pele Lei Com-

plementar 087 de 15 de agosto de 2014; porém, 

em relação aos resíduos de equipamentos ele-

troeletrônicos, nenhuma diretriz ou estratégia 

proposta no PMGIRS foi executada, notadamente 

no que se refere à aplicação do instrumento de 

logística reversa.

Para alcançar os objetivos relativos à gestão dos 

REEE propostos no PMGIRS, é imprescindível que 

os gestores busquem a cooperação de todos os 

agentes que dividem a responsabilidade com-

partilhada pelo ciclo de vida dos produtos: fabri-

cantes, distribuidores, comerciantes, bem como 

consumidores, e agentes dos serviços públicos 

de limpeza urbana. 

As ações sugeridas no PMGIRS são impulsionado-

ras da gestão adequada dos REEE. Entretanto, na 

qualidade de órgão competente para iniciar as ne-

gociações para estabelecer os Acordos Setoriais e 

promover a Logística Reversa, a prefeitura falha 

em seguir as orientações, diretrizes e estratégias 

do PMGIRS, tendo já passado o prazo, que seria até 

o final do ano 2016, estipulado no PMGIRS para o 

início da operacionalização desse instrumento de 

desenvolvimento econômico e social.

Por meio da identificação das leis que regu-

lamentam a gestão de REEE e das entrevistas 

com órgãos governamentais responsáveis pela 

gestão de RS na cidade de Campina Grande, foi 

possível assinalar algumas iniciativas municipais 

de aplicabilidade dessa gestão. Apesar destas, a 

prefeitura necessita investir em todas as áreas: 

infraestrutura, gerenciamento, pessoal favore-

cendo as condições para que o órgão respon-

sável pela gestão dos Resíduos de Equipamen-

tos Eletroeletrônicos, a SCTI, possa executar as 

ações e estratégias para gerenciar com eficiência 

e eficácia os REEE gerados na cidade.  

Também por meio de entrevistas com consumi-

dores e lojistas do comércio de equipamentos 

eletroeletrônicos, foi possível constatar a falta 

de sensibilidade destes em relação às questões 

ambientais, bem como o desconhecimento de 

seu papel como agentes corresponsáveis pelo ci-

clo de vida do produto e respectiva gestão.

Conclui-se que existe potencial e viabilidade 

econômica para a coleta dos Resíduos de Equi-

pamentos Eletroeletrônicos e reaproveitamento 

de seus materiais em Campina Grande. Entre-

tanto, a gestão dos REE nesta cidade não está de 

acordo com as diretrizes da Legislação Munici-

pal, Lei Complementar 087/2014, como também 

não observa os princípios estabelecidos pela Lei 

12.305/2010.
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Resumo
Dentre as técnicas de compostagem, o método em leiras estáticas com aeração passiva apresenta as vanta-

gens de simplicidade de operação e redução de custos por não haver revolvimento frequente. Este trabalho 

teve como objetivo a comparação dos métodos de leiras revolvidas e leiras estáticas com aeração passiva, 

analisando os parâmetros de temperatura, pH, relação C/N, condutividade elétrica e índice de germinação. 

Para tanto, foram empregados restos de alimentos e podas de árvores trituradas com a montagem de 6 leiras, 

com alturas de 50, 75 e 100cm, de forma que metade das leiras foram revolvidas (R50, R75 e R100) e a outra 

parcela permaneceu estática (E50, E75 e E100). Apenas as leiras com altura de 100 cm foram consideradas 

adequadas quanto à temperatura, de acordo com a Resolução CONAMA nº 481/2017, e Instrução Normativa 

25/2009 do MAPA. A falta de revolvimento não teve influência no suprimento de oxigênio para decompo-

sição dos resíduos. Compostagem em leiras com aeração passiva é uma alternativa eficiente e com custo 

reduzido, em comparação com leiras revolvidas, no tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

Palavras-chave: Compostagem. Resíduos orgânicos. Composto. Areação passiva. Podas de Árvores. Restos 

de alimentos.  

Abstract
Among the composting techniques, the passively aerated windrowe method presents the advantages of simple op-

eration and cost reduction because there is no frequent stirring. The purpose of this paperwork is to compare the 

methods of windrow composting and passively aerated windrowe, analyzing the following parameters: tempera-

ture, pH, C/N ratio, electrical conductivity and germination index. In order to do so, food remains and tree pruning 

were used to prepare 6 lines of composting pile with height of 50, 75 and 100 centimeters, in order to garantee that 

half of the piles were revolved (R50, R75 and R100) and the other half weren’t revelved, keeping it static (E50, E75, 

E100). Only the lines with 1 height were  considered suitable for temperature standards in accordance to CONAMA 

Resolution No. 481/2017, and Normative Instruction 25/2009 of MAPA. The lack of stirring had no influence on 

the oxygen supply for the residues decomposition. Composting with passive aeration is an efficient alternative and 

reduced cost option compared to revolved lines in the urban solid waste treatment.

Keywords: Composting. Organic Waste. Compost. Passive aeration. Tree Pruning. Food waste.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento da geração de resíduos e da preo-

cupação em como efetuar sua gestão de forma 

correta é um tema amplamente debatido mun-

dialmente. De acordo com o relatório sobre o pa-

norama dos resíduos sólidos no Brasil, da Asso-

ciação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública 

e Resíduos Especiais (2016), são gerados apro-

ximadamente 78,3 milhões de toneladas de Re-

síduos Sólidos Urbanos (RSU), constituídos pela 

parcela domiciliar e de varrição pública. O rela-

tório complementa que das 71,3 milhões de to-

neladas coletadas apenas 58,4% são destinadas 

para aterros sanitários.

Do total de resíduos urbanos gerados, a fração 

orgânica representa mais de 50%, embora me-

nos de 2% sejam destinados à compostagem 

(BRASIL, 2017). Tais resíduos são degradados 

facilmente, principalmente por microrganis-

mos, contudo ocasionam incômodos à socieda-

de quando dispostos de forma irregular. Segun-

do Inácio e Miller (2009), esses resíduos podem 

poluir os recursos hídricos e atrair micro e macro 

vetores de doenças.

Quando se trata da zona rural, há uma elevação 

da quantidade de resíduos orgânicos gerados. 

São produzidos 291,1 milhões de toneladas de 

resíduos no processo de plantio das 13 maiores 

culturas no Brasil, e na pecuária, considerando 

dejetos da criação e indústria primária, são ge-

radas 1,705 bilhões de toneladas de resíduos por 

ano (Brasil, 2012). 

Em países de baixa renda, a fração orgânica re-

presenta cerca de 64% dos resíduos domiciliares, 

enquanto  nos países desenvolvidos esse valor é 

reduzido para aproximadamente 28% (HOORN-

WEG; BHADA-TATA, 2012). Assim, é evidente a 

necessidade de os países em desenvolvimento 

buscarem soluções de tratamento dos resíduos 

orgânicos, que são provenientes, entre outros: 

da zona urbana na manutenção de áreas verdes e 

restos de alimentos das residências, feiras e res-

taurantes; do setor de agropecuária, com restos 

de produção de culturas e os estercos dos ani-

mais; e da indústria de alimentos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituí-

da pela Lei n° 12.305, apresenta a seguinte or-

dem de prioridade na gestão dos resíduos: evitar 

sua produção; posteriormente reduzir o volume 

produzido; em seguida, reutilizar e reciclar o que 

for possível; destinar para disposição final o que 

for rejeito, ou seja, o que não for passível de re-

cuperação (BRASIL, 2010). Os aterros sanitários 

são necessários no final da cadeia de destinação 

dos resíduos, porém devem ser buscadas outras 

formas de valorização destes. 

A compostagem é um método de tratamento 

com grande possibilidade de auxiliar o geren-

ciamento dos resíduos orgânicos, independen-

temente do porte do município. Lim, Lee e Wu 

(2015) relatam que a compostagem é a melhor 

solução no gerenciamento de resíduos orgâni-

cos, devido aos baixos custos de tratamento e 

menores impactos ao meio ambiente. 

Para Fonseca (2012), a compostagem é um pro-

cesso de oxidação biológica realizada por mi-

crorganismos que transformam um substrato 

heterogêneo em um composto estável, higieni-

zado e homogêneo. Brewer et al. (2013) definem 

compostagem como a estabilização aeróbia de 

forma controlada da degradação biológica, pos-

sibilitando o retorno dos nutrientes do material 

original para o meio ambiente.

Em condições aeróbias, a matéria orgânica é 

transformada em um composto estável após sua 

estabilização e humificação (BELO, 2011). Des-

sa maneira, são formados vapor d’água, dióxido 

de carbono e outros gases, além da liberação  

de calor como produtos das reações efetuadas 

por microrganismos. 
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A compostagem é uma forma de tratamento que 

minimiza a quantidade de matéria orgânica en-

caminhada para os aterros sanitários, aumen-

tando a vida útil destes, além de reduzir a emis-

são de gases de efeito estufa e concentração 

orgânica no lixiviado (GOMES et al., 2015). Ao 

longo do processo de estabilização, os resíduos 

orgânicos são transformados em um composto 

orgânico que pode ser aplicado no solo (ANDRA-

DE et al., 2018). 

Segundo Pozza, Penteado e Criscuolo (2015), há 

uma grande preocupação com relação às emis-

sões de gases de efeito estufa devido à decom-

posição dos resíduos em aterros sanitários. Tal 

forma de tratamento é considerada uma fonte 

intensa de emissões de dióxido de carbono, me-

tano, compostos orgânicos voláteis, entre outros 

poluentes (ÇENTIKAYA; BILGILI; KUZU, 2018).

Segundo Friedrich e Trois (2013), na composta-

gem, as emissões de gases de efeito estufa são 

provenientes das máquinas utilizadas no pátio de 

compostagem e do próprio processo de decom-

posição. Estudos de avaliação de ciclo de vida de 

resíduos orgânicos apontam que a composta-

gem gera menos impactos ambientais quando 

comparada a outras formas de tratamento e dis-

posição final de resíduos, como aterros sanitá-

rios e incineração (SAER et al., 2013).

Na compostagem, após a mistura dos materiais 

e início do processo, a temperatura no interior 

da leira está próxima do valor encontrado no 

meio ambiente. Em seguida, as fontes de carbo-

no facilmente biodegradáveis são consumidas 

pelos microrganismos, formando ácidos orgâni-

cos como produto das reações e reduzindo o pH 

(FONSECA, 2012). Posteriormente, a biota passa 

a degradar as proteínas com liberação do amônio 

e elevação do pH. Por fim, complementa o autor, 

os compostos mais resistentes são parcialmente 

decompostos e transformados em húmus. 

Barros (2012) divide a compostagem em fase 

de digestão, em que ocorre estabilização da 

matéria orgânica, e fase de maturação, em que 

o material é transformado em húmus. O autor 

complementa que a primeira etapa leva em tor-

no de 1 a 3 meses e a segunda ocorre ao longo 

de 1 a 2 meses.

A compostagem é um processo biológico, e al-

guns fatores devem ser controlados para possi-

bilitar o desenvolvimento dos microrganismos. 

Massukado (2008) comenta que as temperaturas 

na faixa de 65°C contribuem para a eliminação 

de possíveis microrganismos patogênicos e er-

vas daninhas. Contudo, quando os valores ultra-

passam 70°C, o excesso de calor pode restringir o 

desenvolvimento das bactérias e fungos e redu-

zir a atividade biológica. 

Umidade é outro fator relevante, já que os micror-

ganismos dependem de água para efetuar suas 

reações metabólicas. Segundo Pereira Neto e Le-

lis (1999), a água é o meio utilizado para solubili-

zação dos substratos e eliminação dos materiais 

residuais digeridos. Kihel (1985) comenta que os 

limites adequados para o crescimento dos micror-

ganismos variam entre 40 e 60% de umidade.   

A decomposição dos resíduos pode ocorrer em 

meio aeróbio ou anaeróbio, a depender das con-

dições do ambiente.  Um sistema com boa aera-

ção fornece o oxigênio necessário para que a oxi-

dação da matéria orgânica ocorra de forma mais 

rápida e eficiente (KIEHL, 1985). O suprimento do 

oxigênio é realizado geralmente com o revolvi-

mento das leiras ou com insuflação de ar através 

de sopradores. Fernandes (1999) comenta que, 

além do fornecimento de oxigênio, o revolvimen-

to possibilita a remoção do excesso de umidade e 

calor da pilha de compostagem.

Nitrogênio e carbono são elementos fundamen-

tais para o processo de compostagem. O carbono 

é uma fonte energética essencial para os micror-
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ganismos, enquanto  o nitrogênio é fundamen-

tal para a síntese proteica (MASSUKADO, 2008). 

Russo (2003) cita os valores recomendados da 

relação C/N no início do processo de acordo com 

diferentes autores (Tabela 1).

Tabela 1- Relação C/N ideais para compostagem

Relação C/N Autor Ano

30/1 a 35/1 Gotaas, H.B. 1959

30/1 Haug, R.T. 1980

20/1 a 30/1 Golueke, C.G. 1981

25/1 Bertoldi et al 1983

30/1 a 40/1 Pereira Neto, J.T. 1989

25/1 a 40/1 Richard, T.L. 1992

Fonte: Adaptado de Russo (2003).

Valores muito extremos de pH dos resíduos po-

dem comprometer a compostagem. Materiais 

que variam o pH entre 3 e 11 podem ser utiliza-

dos, porém os microrganismos se adaptam mais 

facilmente com variações entre 5,5 e 8 (RUSSO, 

2003). O autor complementa que é difícil contro-

lar os valores de pH durante o processo, contudo 

esse fator é automaticamente regulável pelos 

subprodutos ácidos e básicos das reações.

Para que o tratamento dos resíduos por meio da 

compostagem seja sustentável, é necessário que 

o composto orgânico produzido tenha a quali-

dade esperada. Alguns parâmetros são utiliza-

dos com o intuito de analisar a possibilidade de 

o composto ser empregado no solo sem causar 

prejuízos às plantações. 

De acordo com Beckett e Davis (1977), fitoto-

xidade é um parâmetro que indica a existência 

de alguma substância potencialmente nociva 

que possa comprometer o desenvolvimento da 

planta. Belo (2011) comenta que a presença de 

ácidos orgânicos, metais pesados, pesticidas ou 

excesso de salinidade pode originar fitotoxidade. 

Condutividade elétrica é outro parâmetro que 

verifica o grau de qualidade de um composto 

e serve como um indicativo dos níveis de toxi-

cidade (MASSUKADO, 2008). Quanto maior a 

condutividade elétrica, maior será a quantidade 

de sais na solução.

Compostagem é uma técnica de tratamento que 

pode ser adaptada de acordo com as condições 

impostas. Massukado (2008) comenta que po-

dem ser implementadas soluções mais simples, 

como em residências e pequenas comunidades, 

e formas mais complexas, que demandam maior 

controle operacional e tecnologia, como em in-

dústrias e municípios. 

Os métodos mais comuns são: leiras revolvidas, 

nas quais o revolvimento pode ser manual ou 

com uso de equipamentos; leiras estáticas com 

aeração forçada, em que não há necessidade 

de revolvimento, pois são usados sopradores e 

exaustores para insuflar ou aspirar o ar no inte-

rior das leiras; reatores fechados, em que os prin-

cipais fatores que interferem no processo são 

controlados em ambiente fechado; e leiras está-

ticas com aeração passiva, de forma que o forne-

cimento do oxigênio ocorra com a passagem do 

vento pela massa de compostagem. 

As leiras estáticas possuem essa denominação 

por não serem revolvidas regularmente. Quando 

há revolvimento nesse método geralmente ocor-

re apenas na mudança da fase de degradação 

ativa para a etapa de maturação. Segundo But-

tenbender (2004), a compostagem em leiras com 

aeração passiva possui as vantagens de ser um 

processo que utiliza equipamentos simples, com 

baixo custo devido à redução de mão de obra e 

não gerar maus odores. Como não são usadas 

máquinas para o revolvimento das leiras, há uma 

redução na emissão de gases de efeito estufa.

Existem algumas iniciativas de aeração passiva 

em que são instaladas tubulações perfuradas ou 

estruturas de madeira dentro das leiras com o ob-

jetivo de auxiliar a passagem de ar internamente.
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2 OBJETIVO
Comparar métodos de compostagem em leiras 

revolvidas com leiras estáticas com aeração pas-

siva, analisando os fatores temperatura, umi-

dade, pH, Relação C/N, condutividade elétrica e 

índice de germinação.

3 METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido com a formação de 6 

leiras com proporção dos materiais de 1:1,5 em 

massa com base úmida de restos de alimentos 

dos restaurantes da Universidade Federal do 

Ceará localizada (UFC) no Campus do Pici e po-

das de árvores da cidade de Fortaleza (CE), res-

pectivamente. Ao contrário do método com ae-

ração passiva, que comumente utiliza estruturas 

para facilitar a ventilação das leiras, este traba-

lho propõe a não utilização de estruturas seme-

lhantes, simplificando a técnica. Assim, é possí-

vel implementá-la mais facilmente em pequenos 

municípios e comunidades devido à facilidade de 

montagem e operação das leiras. 

Os resíduos orgânicos dos restaurantes univer-

sitários são restos de comidas que ficam nos 

pratos dos usuários, além de alimentos que fo-

ram ofertados nas bandejas durante o almoço, 

mas não consumidos. O menu consiste usual-

mente em carnes, saladas, arroz, feijão, farofa 

e frutas. Já as podas, que são constituídas de 

galhos e folhas da arborização urbana, foram 

fornecidas pela empresa Cosampa, que enca-

minhou o material já triturado para a área de 

compostagem.

Foram escolhidos esses tipos de resíduos por dois 

motivos. O primeiro foi a proximidade da área de 

compostagem das fontes geradoras, facilitando 

a coleta e recebimento destes com a frequência 

desejada. O segundo motivo foi o fato de que 

tanto os resíduos dos restaurantes, semelhantes 

à fração orgânica dos resíduos domésticos, como 

as podas de árvores da zona urbana são mate-

riais presentes em grandes quantidades nas ci-

dades e são comumente um desafio financeiro e 

ambiental para os gestores.

3.1 Delineamento

Foram desenvolvidas seis leiras; a metade delas 

não foi revolvida, e a outra metade foi revolvida 

com pá e enxada. O revolvimento destas ocorreu 

no 3º, 7º, 10º, 14º, 21º e 27º a partir da data de 

formação de cada leira. Para cada forma de ope-

ração foram montadas leiras com altura de 50, 

75 e 100 cm. A Tabela 2 apresenta as identifica-

ções de cada leira.

Tabela 2 - Identificação das leiras

Relação C/N Autor Ano

E100 Estática 100 cm

E75 Estática 75 cm

E50 Estática 50 cm

R100 Revolvida 100 cm

R75 Revolvida 75 cm

R50 Revolvida 50 cm

Fonte: Elaborada pelo autor.

As leiras foram arquitetadas com 2,80 m de 

comprimento e 1,80 m de largura sobre uma 

base com poda de 15 cm de espessura, 3,50 de 

comprimento e 2,50 de largura. Essa base foi in-

troduzida para absorver um possível volume de 

chorume que poderia percolar pela leira. Cada 

leira foi dividida em lados A e B para a coleta de 

amostras e utilização das médias dos resultados. 

Antes da formação das leiras, os sacos de ali-

mentos eram pesados para  obter a proporção 

adequada de poda. Foi utilizada a balança da 

empresa Digi-Tron com capacidade de 500 kg. 

Em seguida, os resíduos eram homogeneizados 

em uma betoneira com capacidade de mistura 
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de 400L e dispostos nos locais preparados para a 

formação das leiras.

As irrigações foram realizadas com manguei-

ras micro perfuradas em torno das leiras (Fig. 1) 

3.2 Monitoramento do experimento

As coletas das amostras foram executadas com o 

uso de trado em dois pontos com alturas diferen-

tes nas três laterais de cada parcela e com uma 

massa total de aproximadamente 250g (Fig. 2). 

Os critérios de coleta seguiram o padrão deter-

minado pela NBR ISO 10007:2004, da Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004).

As análises de Carbono Orgânico Total (COT) e 

Nitrogênio Total (NT) foram realizadas nos perío-

dos de 0, 45, 90 e 135 dias após a montagem de 

cada leira, enquanto as análises de pH e umidade 

foram realizadas duas vezes por semana nos pri-

meiros noventas dias e uma vez por semana du-

rante o resto do experimento. Já a temperatura 

foi monitorada com uma frequência de três vezes 

por semana nos primeiros noventa dias e uma 

vez por semana no período restante. As análises 

de Condutividade Elétrica (CE) e Índice de Germi-

nação (IG) foram realizadas nos 135º dia de cada 

parcela. Foram realizadas pesagens das leiras no 

início e no final do processo, com quantificação 

da redução das massas em base úmida.

O material coletado foi armazenado em reci-

piente de plástico seco com volume de 4,5 litros 

(Fig. 2). Após homogeneização da amostra, uma 

parte era separada para análise de pH in natura 

e outra parcela colocada na estufa a 65ºC por 

16 horas para secagem e medição de umidade. 

Para análises de COT, NT, CE e ÍG após a seca-

gem as amostras foram trituradas em liquidifi-

cador e passadas em peneiras com abertura de 

malha de 2 mm.

duas vezes por semana durante os 45 dias ini-

ciais. Foram adicionados aproximadamente 480 

litros em cada leira por semana durante esse 

período.

 
Figura 1 – Irrigação da leira

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 2 - Coleta da amostra

Fonte: Elaborada pelo autor.

A temperatura foi monitorada em uma seção 

de cada parcela em profundidades diferentes 

de acordo com o tamanho da leira. As medições 

para leiras de 100 cm foram efetuadas a 20 cm, 

40 cm, 60 cm e 80 cm de profundidade; leiras de 

75 cm foram monitoradas temperaturas em 20 

cm, 40 cm e 60 cm de profundidade e leiras com 

50 cm de altura pontos com 20 cm e 40 cm de 

profundidade. Nas análises dos resultados foram 

utilizadas as médias das medições nas diferentes 

profundidades. A temperatura do ambiente era 

medida sempre que havia o monitoramento das 

temperaturas das leiras. Utilizou-se um termô-

metro modelo GUL Term 180 da marca GULTON 

com haste de 1 metro.

As metodologias das análises de umidade, pH, 

COT, NT, CE e IG são indicadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Metodologias de análise

Análise Metodologia

Umidade Brasil (2007)

Ph Brasil (2007)

Carbono Orgânico Total Brasil (2007)

Nitrogênio Total Silva (2009)

Condutividade Elétrica Brasil (2007)

Índice de Germinação Zucconi et al. (1981)

Fonte: Elaborada pelo autor.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Caracterização dos resíduos

Os resultados das análises físicas e químicas dos 

resíduos utilizados são apresentados na Tabela 4. 

Ao contrário das podas, os restos de alimentos 

apresentaram pH abaixo da faixa considerada 

ideal (5,5 a 8,0) por Russo (2003). Andrade et al. 

(2018) também encontraram valores ácidos de 

restos de alimentos com pH em torno de 4,20. 

Misturas com pH abaixo de 4,0 podem reduzir a 

atividade biológica da compostagem, já que um 

número limitado de microrganismos atuam ati-

vamente em faixas muito ácidas de pH. 

Os resultados da caracterização dos resíduos foram 

semelhantes aos encontrados por Marques et al. 

(2016) em pesquisa sobre compostagem de resíduos 

domiciliares e podas de árvores. No referido traba-

lho, o autor constatou relação C/N de 15,56 para 

restos de alimentos e 19,81 para as podas. Andrade 

et al. (2018) obtiveram relação C/N de 15,3 para re-

síduos alimentares e 21,2 para podas trituradas.

As relações C/N dos resíduos apresentaram va-

lores considerados baixos. Dessa maneira, não 

houve possibilidade de iniciar o processo de 

compostagem com valores próximos de 30/1 

amplamente defendidos como ideal.
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Tabela 4 - Caracterização dos resíduos

Resíduo Carbono orgânico Nitrogênio Total Relação C/N pH Umidade Densidade

Alimento 42,57% 2,73% 15,59 5,11 67,90% 725 kg/m³

Poda 43,03% 1,82% 23,64 6,86 28,00% 350 kg/m³

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2 Temperatura

Foram utilizadas as médias das temperaturas 

monitoradas nas diferentes profundidades e nos 

lados A e B das leiras. Ao analisar as Fig. 3, 4 e 

5, é possível observar que já no segundo dia de 

formação das leiras as temperaturas já se encon-

travam na faixa termofílica (acima de 40 ºC). De 

forma geral, as temperaturas medidas nas leiras 

indicam que incialmente houve a fase de degra-

dação ativa seguida de um decréscimo gradual 

para a fase de maturação.

Todas as leiras mantiveram os valores termofílicos 

de temperatura por no mínimo 30 dias, contudo 

apenas as leiras com 100 cm de altura alcançaram 

a determinação da Resolução n° 418 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, que estabelece como 

critério de higienização temperatura acima de  

55 ºC por pelo menos 14 dias. As leiras com maio-

res alturas se mantiveram na faixa termofílica du-

rante um período mais prolongado. Tal fato pode 

ser explicado pelo maior volume adicionado de re-

síduos, e assim, com maior capacidade de reten-

ção de calor. A relação volume/área de superfície é 

maior para as leiras com maiores alturas, reduzin-

do a perda de calor para o meio ambiente.

As duas leiras com altura de 50 cm apresentaram 

valores similares, independentemente da implan-

tação ou não dos revolvimentos. A fase termofíli-

ca da leira E50 durou cerca de 36 dias com um va-

lor máximo de 63,77 ºC. A leira R50 teve redução 

dos valores para a fase mesofílica após 38 dias, 

atingindo um máximo de 56,92 ºC. Na fase de ma-

turação, ambas as leiras apresentaram comporta-

mento semelhante.

No caso das leiras com altura de 75 cm, ocorreu o 

oposto, de forma que a leira operada com aeração 

passiva apresentou temperaturas médias reduzidas 

em relação à leira com revolvimento. A permanência 

na zona termofílica durou cerca de 36 dias na leira 

E75 e 48 dias na leira R75. Os valores máximos de 

temperatura foram de 64,1 ºC e 59,66 ºC para as 

leiras com e sem revolvimento respectivamente.

As leiras E100 e R100 se destacaram das demais 

por manterem temperaturas mais altas por maior 

tempo. A permanência de valores acima de 55 ºC 

por mais de duas semanas aumentam a possibili-

dade de eliminação de ervas daninhas e micror-

ganismos patogênicos. A leira E100 manteve as 

temperaturas na faixa termofílica durante apro-

ximadamente 80 dias com máximo de 65,96 ºC. 

Guermandi (2015) entende que a presença de 

oxigênio possibilita aumento das atividades me-

tabólicas dos microrganismos com a consequente 

liberação de calor e aumento da temperatura. As-

sim, é possível afirmar que a aeração passiva para 

essa leira foi apropriada, já que a falta de revol-

vimento não inibiu a ação dos microrganismos. A 

leira R100 permaneceu na faixa termofílica (aci-

ma de 40ºC) durante 52 dias, atingindo 61,71 ºC.

Em estudo realizado por Andrade et al. (2018), 

percebeu-se que para leiras com controle de re-

volvimento a fase termofílica dura menos que 

para as leiras sem revolvimento, pois a aeração 

possibilita aumento da velocidade da estabiliza-

ção. Por outro lado, sem o revolvimento, tempe-

raturas mais altas são prolongadas, possibilitando 

maior higienização. Compostagem em leiras com 

aeração passiva necessitam de mais tempo para 

o composto orgânico ser considerado humificado 

(RASAPORR; ADL; POURAZIZI, 2016).
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Figura 3 - Temperatura leira 50 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4 - Temperatura leira 75 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5 - Temperatura leira 100 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Umidade

Conforme demonstrado nas Fig. 6, 7 e 8, a forma e 

frequência das irrigações não foram eficientes na 

manutenção da umidade dentro dos valores con-

siderados ideais entre 40% e 65% por Inácio e Mil-

ler (2009). Na faixa próxima de 90 dias, ocorreram 

aumentos significativos dos valores para todas as 

leiras. Tal fato aconteceu tanto devido ao provável 

aumento na capacidade de retenção de água das 

leiras como à grande incidência de chuvas. Dessa 

maneira, ao fim do processo nenhuma das leiras ob-

teve umidade abaixo de 50%, como é determinado 

pela Instrução Normativa 25/2009 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Em relação às leiras sem revolvimento, foram 

encontrados resultados dentro do indicado pela 

literatura em 55,17%, 82,75% e 79,31% das me-

dições, para alturas de 50 cm, 75 cm e 100 cm res-

pectivamente. Já para as leiras revolvidas, 62,07%, 

34,48% e 41,38% para 50 cm, 75 cm e 100 cm.  
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Figura 6 - Umidade Leira 50 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 7 - Umidade leira 75 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 8 - Umidade leira 100 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.4 pH

Os valores de pH durante o processo de compos-

tagem podem ser verificados nas Fig. 9, 10 e 11. 

Valores iniciais de pH após a mistura dos resíduos 

foram ligeiramente ácidos, variando entre 4,65 e 

5,51. Apesar de 4 das 6 amostras não iniciarem na 

faixa recomendada como ideal por Russo (2003), 

de 5,5 a 8,0, após poucos dias o pH das leiras va-

riou de acordo com o que a literatura estabelece 

como adequada.

Com a produção de amônia com a conversão do 

nitrogênio orgânico ocorreu uma elevação do pH 

durante a fase termofílica. Após cerca de 30 dias, 

o pH das amostras se manteve em uma variação 
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próxima de 7,00 a 8,00, demonstrando estabili-

dade. Todas as leiras finalizaram o processo de 

compostagem com valores acima do mínimo (pH 

6,5) estabelecido pela Instrução Normativa nº 

25/2009 do MAPA, com exceção da leira R50 com 

o pH 6,15.
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Figura 9 - pH leira 50 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 10 - pH leira 75 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 11 - pH leira 100 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.5 Relação C/N

As relações C/N tanto dos restos de alimentos 

como das podas trituradas nas análises de carac-

terização dos resíduos apresentaram baixos valo-

res. Dessa forma não foi possível atingir a relação 

inicial de 30/1 defendida por vários autores como 

ideal no início do processo. 

Os resíduos utilizados na compostagem são bas-

tante heterogêneos, variando sua composição de 

acordo com o dia de coleta. Tal fato dificulta a pa-

dronização na mesma proporção dos elementos 

nitrogênio e carbono na formação das leiras, pois 

estas foram montadas em dias diferentes. Na Fig. 

12 observa-se a relação C/N das 6 leiras ao longo 

dos 135 dias de compostagem.

Apesar de os valores iniciais serem diferentes, é 

possível observar que no fim do tempo de com-

postagem todas as leiras obtiveram relações pró-

ximas a 10/1. Resultado semelhante foi verificado 

por Ogunwande (2010), que obteve relações C/N 

variando entre 11,7 e 13,6 após 112 dias em com-

postagem com aeração passiva. Segundo Kiehl 

(1985), os microrganismos consomem o carbono 

e o nitrogênio na proporção de 30 para 1, elimi-

nando o excesso de carbono na forma de CO
2
 e 

mantendo um terço do carbono no protoplasma 

celular, que possui uma relação de 10/1. 

Assim, as reduções das relações C/N até valores 

próximos de 10/1 indicam um alto grau de de-

composição da matéria orgânica. A IN nº 25/2009 

estabelece 20 como a relação máxima para que os 

fertilizantes orgânicos mistos e compostos pos-

sam ser comercializados. 

Veras RS, Stefanutti R, Lima ACA, Magalhães  G

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 168-183 | Jul a Set,  2020



181

 

 

0
5

10
15
20
25
30

0 45 90 135

Re
la

çã
o 

C/
N

Tempo (dias)
E50 R50

0
5

10
15
20
25

0 45 90 135

Re
la

çã
o 

C/
N

Tempo (dias)
E75 R75

0
5

10
15
20
25

0 45 90 135

Re
la

çã
o 

C/
N

Tempo (dias)
E100 R100

Figura 12 - Relação C/N leira 50 cm, 75 cm e 100 cm
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.6 Condutividade elétrica e índice  
de germinação

A Tabela 5 apresenta os resultados das Análises de 

CE e IG realizadas após 135 dias da montagem das 

leiras. Os parâmetros citados estão relacionados à 

qualidade dos compostos orgânicos produzidos, e 

assim, à possibilidade de utilização no desenvolvi-

mento das plantas. 

Quanto à condutividade elétrica, é possível ob-

servar que as leiras estáticas apresentaram uma 

maior quantidade de sais dissolvidos em relação 

às leiras revolvidas. Contudo, todas se encontram 

dentro da faixa considerada tolerável para as 

plantas de 4 mS/cm de acordo com Kiehl (1998). 

Os valores ficaram abaixo das análises de CE rea-

lizadas por Ogunwande (2010) em pesquisa sobre 

compostagem de serragem e esterco de aves em 

leiras com aeração passiva, que apresentou valo-

res acima de 2,5 mS/cm após 112 dias. As baixas 

concentrações de sais podem estar ligadas às ele-

vadas umidades dos compostos no fim do período 

de compostagem.

Quanto menor o valor do Índice de Germinação, 

maior será a existência, no composto orgânico, de 

substâncias que possam inibir a germinação das 

sementes (BELO, 2011). A leira E50 se destacou 

das demais com o maior resultado; em contrapar-

tida, a leira E100 apresentou a mais alta toxici-

dade dentre todas as leiras. Belo (2011) comenta 

que não há unanimidade quanto à qualificação da 

fitotoxidade em relação ao IG, porém 60 é o valor 

mais difundido, que considera a inibição da ger-

minação moderada e, assim, de segura aplicação 

no solo. Seguindo essa determinação, todas as lei-

ras apresentaram ao final do processo compostos 

seguros para uso. A IN 25/2009 do MAPA não es-

tabelece limites para IG e CE.

Tabela 5 - Resultados Condutividade Elétrica e Índice 
de Germinação

Leira CE (mS/cm) IG

R100 1,59 77,84

R75 1,22 75,39

R50 1,10 83,71

E100 1,70 70,16

E75 1,64 98,03

E50 1,20 140,83

 

5 CONCLUSÕES
A compostagem é um método eficiente no tra-

tamento de resíduos sólidos urbanos como res-

tos de alimentos e podas das árvores. O método 

em leiras estáticas com aeração passiva pos-

sibilita uma maior simplicidade de operação e 

redução de custos devido a não necessidade de 

revolvimentos. 
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No presente trabalho, no fim do processo a re-

lação C/N e pH esteve dentro dos valores con-

siderados ideais para comercialização do com-

posto conforme Instrução Normativa 25/2009 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (com exceção da R50 com pH de 6,15). 

Os testes de condutividade elétrica e índice de 

germinação demonstraram que os compostos 

produzidos podem ser utilizados com segurança 

na aplicação no solo. Contudo, a frequência de 

irrigação deve ser elevada para a manutenção 

dos valores de umidade entre 40% e 65%.

As leiras com alturas de 50 cm e 75 cm, ao con-

trário das leiras com 100 cm de altura, não atin-

giram temperaturas acima de 55ºC por 14 dias, 

fator considerado necessário para garantir a 

higienização do composto orgânico pela Reso-

lução n° 481 do Conselho Nacional do Meio Am-

biente. As altas temperaturas na leira E100 por 

tempo prolongado indicam que não houve falta 

de oxigênio no interior da leira, e dessa maneira 

a ausência de revolvimento não influenciou ne-

gativamente a decomposição dos resíduos.

Para a compostagem de restos de alimentos 

e podas de árvores com leiras com a largura e 

comprimento estabelecidos no estudo e 100 cm 

de altura tratamento, ficou constatado que as 

leiras com revolvimento apresentam duração re-

duzida da fase termofílica quando comparadas 

à leiras estáticas com aeração passiva. Contudo, 

com exceção da umidade, os dois métodos apre-

sentaram características de qualidade dentro do 

estabelecido pela legislação e literatura quanto 

aos parâmetros analisados. Principalmente em 

cidades de pequeno porte e comunidades, que 

possuem maiores áreas disponíveis, a compos-

tagem em leiras com aeração passiva é uma al-

ternativa eficiente no tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos devido à menor complexidade 

de operação e ausência dos custos inerentes aos 

revolvimentos tradicionais. 
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Resumo
O ISA foi desenvolvido para ser utilizado como instrumento de planejamento de políticas públicas, auxiliando 

a tomada de decisão em relação aos serviços de saneamento, como abastecimento de água, esgoto sanitário, 

resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores, e em consequência aumentar a salubridade do mu-

nicípio, garantindo assim, melhor qualidade de vida da população. Este trabalho teve como objetivo indicar o 

estado de salubridade ambiental da área urbana de Frederico Westphalen por meio de adaptações na metodo-

logia do ISA/CS, sendo denominado de ISA/FW. O ISA/FW é o indicador de 1ª ordem, tendo em sua composição 

os indicadores de 2ª e 3ª ordem para realização dos cálculos. A área urbana de FW foi considerada como sendo 

de média salubridade, demostrando que o município ainda carece de alguns serviços.

Palavras-chave: Salubridade ambiental. Saneamento Básico. Qualidade de Vida. Gestão Pública.

Abstract
The EHI was developed to be used as a planning tool for public policies, helping the decision making in relation to 

sanitation services, such as water supply, waste water, solid waste, urban drainage and vector control, and conse-

quently increase the health of the city, thus ensuring better quality of life. This study aimed to indicate the state of 

the environmental health in the urban area of Frederico Westphalen, through adaptations in the EHI/CS method-

ology, being denominated EHI/FW. The EHI/FW is the first order indicator, having in its composition the indicators 

of the second and third order to carry out the calculations. The urban area was considered of medium healthiness, 

demonstrating that the municipality still lacks some services.

Keywords: Environmental Health. Basic Sanitation. Quality of Life. Public Management.
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1 INTRODUÇÃO
Os serviços de abastecimento de água e sanea-

mento são um dos pilares das sociedades em 

funcionamento (TAKALA, 2017). No entanto, 2,4 

bilhões de pessoas ainda não tinham acesso a 

melhores condições de saneamento no mundo em 

2015 (OMS), causando contaminação ambiental e 

doenças epidêmicas. Embora a diferença tenha 

diminuído significativamente desde os anos 1990, 

com um aumento de 54% em 1990 para 68% em 

2015, o desafio permanece impressionante. Atin-

gir a meta de acesso universal ao saneamento 

requer investimentos tremendos nas próximas 

décadas (HUTTON; CHASE, 2017; PERARD, 2018).

No ano de 2000, o Brasil possuía aproximada-

mente 9,9 milhões de domicílios sem acesso ao 

abastecimento de água por rede geral. No caso 

do esgoto, pouco menos de vinte milhões de do-

micílios não possuíam coleta. Há, portanto, um 

sério déficit de acesso domiciliar aos serviços de 

saneamento básico no país (SAIANI; TONETO JÚ-

NIOR, 2010). 

Os serviços de saneamento básico são cruciais 

para proteger as pessoas contra inúmeros pro-

blemas de saúde. A melhora nesses serviços 

provou ser eficaz no controle e eliminação de 

algumas doenças de veiculação hídrica em mui-

tos países (MONTGOMERY et al., 2018). Segun-

do Heller (1998), as ações de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário proporcionam 

benefícios gerais sobre a saúde da população, 

tanto direta como indiretamente, resultantes 

primordialmente do desenvolvimento da locali-

dade atendida. 

A Lei 11.145, de 5 de janeiro de 2007, estabele-

ce diretrizes nacionais para o saneamento bá-

sico, definido-o como um conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

(BRASIL, 2007). O fornecimento de serviços bási-

cos adequados, como eletricidade, água potável 

e saneamento, é uma questão de subsistência, 

sustentabilidade e política pública cada vez mais 

importante (GAZZEH; ABUBAKAR, 2018).

O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), desen-

volvido pela Câmara Técnica do Conselho Estadual 

de Saneamento de São Paulo (CONESAN) em 1999, 

envolve a caracterização qualitativa e quantitativa 

dos serviços de abastecimento de água, esgoto sa-

nitário, limpeza pública, drenagem urbana e con-

trole de vetores, sendo um indicador socioeconô-

mico que objetiva delinear ações compatíveis com 

as realidades regionais e locais. O objetivo geral do 

ISA é mensurar de maneira uniforme as condições 

de saneamento de cada município e determinar 

suas causas (CONESAN, 1999).

Dessa forma, o presente trabalho tem como ob-

jetivo apresentar o estado de salubridade am-

biental do Município de Frederico Westphalen do 

estado do Rio Grande do Sul, por meio da adap-

tação e aplicação da metodologia do Indicador 

de Salubridade Ambiental de Cocal do Sul (ISA/

CS). As principais necessidades do município e os 

pontos satisfatórios serão apontados por meio 

dos indicadores primários e secundários referen-

tes aos serviços de abastecimento de água, cole-

ta e tratamento de esgotos sanitários, manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e controle de vetores.

2  METODOLOGIA
O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) (indi-

cador de 1ª ordem) criado pelo CONESAN é cal-

culado pela média ponderada de indicadores de 

2ª ordem específicos por meio da Eq. 1 e envolve 

diferentes indicadores de 2ª e 3ª ordem (CONE-

SAN, 1999).

ISA = 0,25I)* + 0,25I,- + 0,25I.- + 0,10I01 + 0,10I.2 + 0,05I-, 
ISA = 0,25I)* + 0,25I,- + 0,25I.- + 0,10I01 + 0,10I.2 + 0,05I-,  (1)
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Onde:

I
AB

= Indicador de Abastecimento de Água;

I
ES

= Indicador de Esgoto Sanitário;

I
RS

= Indicador de Resíduos Sólidos;

I
CV

= Indicador de Controle de Vetores;

I
RH

= Indicador de Recursos Hídricos;

I
SE

= Indicador Socioeconômico.

Várias adaptações do ISA de São Paulo foram fei-

tas conforme a necessidade de cada município. 

Um exemplo é o Indicador de Salubridade Am-

biental de João Pessoa (ISA/JP), o qual foi desen-

volvido por Batista e Silva (2006), incorporando- 

se o indicador de 2ª ordem de drenagem urbana 

(IDU
), dentro do formato apropriado para o índice, 

demonstrado na Eq. 2.

I"# = 0,25 ∗ I#* + 0,20 ∗ I," + 0,20 ∗ I-" + 0,10 ∗ I/0 + 0,10 ∗ I-1 + 0,10 ∗ I23 + 0,05 ∗ I", 

I"# = 0,25 ∗ I#* + 0,20 ∗ I," + 0,20 ∗ I-" + 0,10 ∗ I/0 + 0,10 ∗ I-1 + 0,10 ∗ I23 + 0,05 ∗ I", 

I"# = 0,25 ∗ I#* + 0,20 ∗ I," + 0,20 ∗ I-" + 0,10 ∗ I/0 + 0,10 ∗ I-1 + 0,10 ∗ I23 + 0,05 ∗ I",  (2)

A partir do ISA/JP, Baggio (2013) adaptou o ISA 

para o município de Cocal do Sul – SC, chamado 

de ISA/CS, fazendo as mudanças necessárias em 

função da disponibilidade de dados referentes 

ao ISA/JP e à realidade do município. A proposta 

para o cálculo do valor do ISA/CS é dada pela mé-

dia ponderada de indicadores específicos, deno-

minados secundários, através da equação 3:

ISA = 0,25 ∗ I*+ + 0,25 ∗ I-. + 0,20 ∗ I/. + 0,20 ∗ I0/ + 0,1 ∗ I23 

ISA = 0,25 ∗ I*+ + 0,25 ∗ I-. + 0,20 ∗ I/. + 0,20 ∗ I0/ + 0,1 ∗ I23  (3)

Onde:

I
AB

= Indicador de Abastecimento de Água;

I
ES

= Indicador de Esgoto Sanitário;

I
RS

= Indicador de Resíduos Sólidos;

I
DR

= Indicador de Drenagem Urbana;

I
CV

= Indicador de Controle de Vetores.

Ainda, para a obtenção do valor desses indica-

dores secundários é necessária a realização de 

fórmulas específicas nas quais estão inseridos 

os indicadores de 3ª ordem, como é mostrado na 

Tabela 1, onde também está relacionada a finali-

dade de cada indicador.

Zachi L, Passini AFC, Demarco JO, Cadore JS

Tabela 1: Indicadores de 2ª e 3ª ordem e suas finalidades.

INDICADORES DE 2ª ORDEM INDICADORES DE 3ª ORDEM FINALIDADE

Indicador de Abastecimento 
de Água (IAB)

Indicador de cobertura de abastecimento (I
CA

) Quantificar os domicílios atendidos por sistemas de abastecimento 
de água com controle sanitário

Indicador de qualidade da água distribuída (I
QA

) Monitorar a qualidade da água fornecida

Indicador de saturação do sistema produtor (I
SAP

) Comparar a oferta e demanda para programar novos sistemas ou 
ações que minimizem as perdas

Indicador de Esgoto Sanitário 
(IES)

Indicador de cobertura em coleta de esgoto (I
CE

) Quantificar os domicílios atendidos por rede de esgoto

Indicador de esgoto tratado (I
TE

) Qualificar os domicílios atendidos por rede de esgoto

Indicador de Resíduos 
Sólidos (IRS)

Indicador de coleta de resíduos (I
CR

) Quantificar os domicílios atendidos por coleta de resíduos

Indicador de saturação do tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos (I

SR
) Indicar a necessidade de novas instalações

Indicador de coleta seletiva (I
CS

) Identificar em quais bairros há coleta seletiva e centro de triagem

Indicador de acondicionamento de resíduos 
sólidos (I

AC
) Identificar o acondicionamento dos resíduos em cada bairro

Indicador de Drenagem (IDR)

Indicador de alagamento ou inundação (I
AI

) Identificar as vias com ou sem ocorrência de inundação ou 
alagamento

Indicador de rua pavimentada (I
RP

) Indicar vias com, parcialmente ou sem pavimentação

Indicador de uso do solo (I
US

) Identificar a contribuição do uso do solo em cada bairro para o 
assoreamento do sistema de drenagem

Indicador de Controle de 
Vetores (ICV)

Indicador de dengue (I
VD

) Identificar a necessidade de programas preventivos

Indicador de esquistossomose (I
VE

) Identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 
eliminação de vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença

Indicador de leptospirose (I
VL

) Identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 
eliminação de resíduos e ratos

Fonte: adaptado de Baggio (2013).
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De acordo com Batista e Silva (2006), o valor do 

ISA corresponde à soma de todos os indicadores, 

sendo que os valores podem variar de 0 a 100%. 

E a interpretação dos valores se dá por meio da 

condição de salubridade ambiental do município, 

conforme a Tabela 2.

Tabela 2: Situação de salubridade por faixa de 
situação (%).

Situação de salubridade Pontuação do ISA

Insalubre 0 – 25,50

Baixa salubridade 25,51 – 50,50

Média salubridade 50,51 – 75,50

Salubre 75,51 – 100,00

Fonte: Batista e Silva (2006).

Para a realização dos cálculos do ISA da área urba-

na do município de Frederico Westphalen foi uti-

lizada a metodologia de Baggio (2013), de forma 

que o ISA/CS seja calculado pela média ponderada 

de indicadores secundários, por meio da Eq. 4.

ISA = 0,25 ∗ I*+ + 0,25 ∗ I-. + 0,20 ∗ I/. + 0,20 ∗ I0/ + 0,1 ∗ I23 
ISA = 0,25 ∗ I*+ + 0,25 ∗ I-. + 0,20 ∗ I/. + 0,20 ∗ I0/ + 0,1 ∗ I23  (4)

Onde:

I
AB

= Indicador de Abastecimento de Água;

I
ES

= Indicador de Esgoto Sanitário;

I
RS

= Indicador de Resíduos Sólidos Urbanos;

I
DR

= Indicador de Drenagem Urbana;

I
CV

= Indicador de Controle de Vetores.

Para a obtenção do valor de cada um dos indica-

dores secundários foi necessária a realização de 

fórmulas específicas para Frederico Westphalen, 

nas quais inseridos os indicadores de 3ª ordem. 

Dessa forma, foram realizadas adaptações para 

aplicação da metodologia do Indicador de Salu-

bridade Ambiental de Cocal do Sul (ISA/CS) con-

forme a disponibilidade de dados e informações.

2.1 Indicador de abastecimento de água (IAB)

O indicador de 2ª ordem I
AB

 foi calculado a partir 

da média aritmética entre três indicadores de 3ª 

ordem: o indicador de cobertura de abastecimen-

to de água (I
AC

), o indicador de qualidade da água 

distribuída (I
QA

) e o indicador de saturação do sis-

tema produtor (I
SAP

), por meio da Eq. 5.

I"# =
I"% + I'" + I(")

3   (5)

O I
CA

 foi calculado por meio da Eq. 6 e sua pontua-

ção será de 0 a 100. O valor, quanto mais próximo 

de 100, indica uma melhor situação da cobertura 

de abastecimento de água.

I"# =
D&#
D&'

∗ 100(%)  (6)

Onde:

D
UA

= Domicílios urbanos atendidos por abasteci-

mento de água;

D
UT

= Domicílios urbanos totais.

Os dados para a obtenção desse indicador foram 

conseguidos por meio da base de dados da Fun-

dação de Economia e Estatística (FEE).

O cálculo do I
QA

 foi realizado por meio da Eq. 7.

I"# = K ∗ '
N##
N#)

* ∗ 100  (7)

Onde:

K= Número de amostras realizadas pelo núme-

ro mínimo de amostras exigidas pela Portaria 

2914/11, sendo que esse coeficiente deverá ser 

menor ou igual a 1. Portanto, se for maior que 

1, será considerado igual a 1 para fins de ajuste  

do cálculo.
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N
AA

= Quantidade de amostras consideradas como 

sendo de água potável relativa aos coliformes to-

tais (mensais);

NAR
= Quantidade de amostras realizadas (mensais).

A pontuação deste indicador de 3ª ordem se dá 

por meio da Tabela 3, a qual também demonstra 

a situação do mesmo.

Tabela 3: Pontuação e situação do indicador de 3ª 
ordem I

QA
.

IQA (%) Pontuação Situação

I
QA

=100% 100 Excelente

95<I
QA

<99,9% 80 Ótima

85<I
QA

<94,9% 60 Boa

70<I
QA

<84,9% 40 Aceitável

50<I
QA

<69,9% 20 Insatisfatória

I
QA

<49,9% 0 Imprópria

Fonte: Adaptado de CONESAN (1999).

Os dados para calcular o I
QA

 foram conseguidos 

por meio da Portaria 2.914/2011 e também jun-

to à Companhia Riograndense de Saneamento 

(CORSAN). A CORSAN é a empresa responsável 

pelo abastecimento de água do município de Fre-

derico Westphalen.

O Indicador de saturação do sistema produtor 

(ISAP
) foi calculado por meio da Eq. 8, analisando- 

se o tempo em que o sistema ficará saturado. Os 

dados referentes à esse indicador de 3º ordem fo-

ram obtidos na unidade física da CORSAN.

n =

log& CP
VP ∗ +k2k1/

0

log(1 + t)  

 (8)

Onde:

n= Tempo em que o sistema ficará saturado 

(anos);

CP= Capacidade de produção (L/s);

VP= Volume de produção necessário para atender 

a população atual (L/s);

k1= Perda atual;

k2= Perda prevista para 5 anos;

t= Taxa de crescimento anual da população urba-

na para os 5 anos subsequentes ao ano base.

A Tabela 4 relaciona o valor encontrado de “n” 

com a pontuação adequada do I_SAP.

Tabela 4: Pontuação do indicador de 3ª ordem I
SAP

.

Valor de n Variação do n Pontuação do ISAP

0 5

n≥5 100

0 < n < 5 Interpolar

n≤0 0

Fonte: Adaptado de CONESAN (1999).

2.2 Indicador de esgoto sanitário (I_ES)

Este indicador de 2ª ordem foi calculado por meio 

da média aritmética entre dois indicadores de 3ª 

ordem, demonstrado na Eq. 9.

I"# =
I%" + I'"

2   (9)

Onde:

I
CE

= Indicador de cobertura em coleta de esgoto;

I
TE

= Indicador de esgotos tratados.

O indicador de cobertura em coleta de esgoto (I
CE

) 

foi calculado por meio da Eq. 10.

I"# =
D&#
D&'

∗ 100  (10)

Sendo:

D
UE

= Domicílios urbanos atendidos por coleta;

D
UT

= Domicílios urbanos totais.

A pontuação do I
CE

 foi obtida por meio da relação 

apresentada na Tabela 5.

Zachi L, Passini AFC, Demarco JO, Cadore JS

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 184-198 | Jul a Set,  2020



189

Tabela 5: Pontuação do indicador I
CE

.

Variação do ICE Pontuação do ICE

I
CE

>90% 100

75<I
CE

<89,9% Interpolar

I
CE

<75,9% 0

O Indicador de esgotos tratados (I_TE) foi calcu-

lado a partir da Eq. 11 e pontuado por meio da re-

lação apresentada na Tabela 6.

I"# = I%# ∗
VT
VC ∗ 100  (11)

Onde:

I
CE

= Índice de esgotos coletados (%);

VC = Volume coletado (número de domicílios 

atendidos * 4 hab/dom. * vazão diária de 160 L/s);

VT = Volume tratado de esgoto (= VC).

Tabela 6: Pontuação do indicador I
TE

.

Variação do ITE Pontuação do ITE 

I
TE

>81% 100

45≤I
TE

≤80,9% Interpolar

I
TE

<45,9% 0

Os dados para a realização de ambos os indicado-

res, tanto o  I
CE

 quanto o I
TE

, foram obtidos na Se-

cretaria Municipal do Meio Ambiente de Frederico 

Westphalen e através da base de dados da FEE.

2.3 Indicador de resíduos sólidos urbanos (IRS)

O I_RS é um indicador de 2ª ordem, cujo cálculo 

foi feito por meio da média aritmética dos valores 

dos indicadores de 3ª ordem, podendo ser obser-

vado na Eq. 12.

 

I"# =
I%" + I#" + I%# + I'%

4   (12)

O valor do Indicador de Coleta de Resíduos (I
CR

) foi 

obtido por meio da Eq. 13.

 

I"# = %
D'"
D'(

) ∗ 100  (13)

Onde:

D
UC

= Domicílios urbanos com coleta de resíduos;

D
UT

= Domicílios urbanos totais.

A pontuação do I
CR

 foi dada por meio da relação 

apresentada na Tabela 7.

Tabela 7: Pontuação do indicador I
CR

.

Variação do ICR Pontuação do ICR

I
CR

≥99% 100

95<I
CR

<99% Interpolar

I
CR

<95% 0

Os dados para o cálculo do I
CR

 foram obtidos por 

meio da base de dados da FEE e da Secretaria Mu-

nicipal do Meio Ambiente de FW.

O Indicador de Saturação do tratamento e dispo-

sição final dos resíduos (ISR
) foi calculado por meio 

da Eq. 14, analisando-se o valor de “n”.

n =
log	 'CA ∗ t

VL. + 1
log(1 + t)   (14)

Onde:

CA= Capacidade restante do aterro (toneladas);

VL= Volume coletado de resíduos (média anual 

em tonelada);

t= Taxa de crescimento anual médio da popula-

ção para os 5 anos subsequentes ao ano da ela-

boração do ISA (%).

A pontuação deste indicador é dada por meio da 

relação expressa na Tabela 8:
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Tabela 8: Pontuação do indicador I
SR

.

Variação do n Pontuação do ISR

n≥5 100

5>n>0 Interpolar

n≤0 0

A obtenção dos dados para este cálculo foi por 

meio do CIGRES (Consórcio Intermunicipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos). O CIGRES é um con-

sórcio formado por 30 municípios, localizado no 

município de Seberi - RS e foi criado como uma 

alternativa para atender à região de Frederico 

Westphalen no que diz respeitos a resíduos sóli-

dos urbanos, viabilizando a implantação de no-

vos programas e tecnologias que possam apoiar 

o desenvolvimento sustentável voltado para uma 

proteção do meio ambiente e para uma busca 

pela qualidade de vida da população.

Para pontuar o I
CS

 foram observados os seguintes 

critérios:

a) Se há coleta seletiva e centro de triagem, a 

pontuação é 100;

b) Se há coleta seletiva, mas não há centro de 

triagem, a pontuação é 50;

c) Se não há coleta seletiva, mas há centro de tria-

gem, a pontuação é 25;

d) Se não há coleta seletiva nem centro de tria-

gem, a pontuação é 0.

Para identificar esse indicador, as informações 

necessárias foram obtidas na Secretaria Munici-

pal do Meio Ambiente de Frederico Westphalen.

O Indicador de Acondicionamento de Resíduos 

(I
AC

) é também um indicador de 3ª ordem, cuja 

pontuação foi dada observando-se os seguintes 

critérios:

a) Acondicionamento correto com lixeira padrão, 

a pontuação é 100;

b) Acondicionamento correto com lixeira alterna-

tiva, a pontuação é 50;

c) Acondicionamento em sacolas (sem lixeira), a 

pontuação é 30;

d) Queima, enterro e outro destino dos resíduos, 

a pontuação é 0.

Utilizaram-se dados primários para o levanta-

mento desse indicador, sendo realizadas visitas a 

cada bairro da área urbana do município e obser-

vado o tipo de acondicionamento dos resíduos.

2.4 Indicador de drenagem (I_DR)

O I
DR

 (indicador de 2ª ordem) foi calculado por 

meio da soma dos valores dos indicadores de 3ª 

ordem, conforme a Eq. 15.

I"# = I%& + I#( + I)*  (15)

O Indicador de alagamento ou inundação (I
AI

) é 

um indicador de 3ª ordem, cujo cálculo é realiza-

do por meio da Eq. 16, sendo posteriormente in-

serido diretamente na Eq. 15.

I"# = P1 ∗ critério  (16)

Sendo P1 = 0,60 e o critério:

a) Com alagamento/inundação = 0; e

b) Sem alagamento/inundação = 1.

O cálculo do Indicador de rua pavimentada (I
RP

) foi 

realizado por meio da Eq. 17 e inserido posterior-

mente na Eq. 15.

I"# = P2 ∗ critério  (17)

Sendo P2 = 0,20 e o critério:
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a) Com pavimentação = 1;

b) Parcialmente pavimentado = 0,5; e

c) Sem pavimentação = 0.

O Indicador de uso do solo (I
US

) tem como obje-

tivo identificar a contribuição do uso do solo em 

cada bairro para o assoreamento do sistema de 

drenagem, sendo calculado por meio da Eq. 18 e 

posteriormente inserido na Eq. 15.

I"# = P3 ∗ critério  (18)

Sendo P3 = 0,20 e o critério:

a) Vegetação arbustiva – arbórea = 1;

b) Pastagem = 0,5;

c) Agricultura = 0,25; e

d) Sem vegetação = 0.

Para classificar o resultado da drenagem utilizou- 

se a metodologia de Batista e Silva (2006), de 

acordo com a Tabela 9.

Tabela 9: Classificação de drenagem.

Intervalo de valores Classificação

I
DR

≥0,98 Excelente

0,98>I
DR

≥0,85 Muito boa

0,85>I
DR

≥0,60 Boa

0,60>I
DR

≥0,40 Regular

0,40>I
DR

≥0,0 Ruim/Muito ruim

Fonte: Adaptado de Batista e Silva (2006).

As informações necessárias para a obtenção dos 

indicadores de 3ª ordem, IAI
 e I

RP
, foram obtidas 

na Secretaria de Coordenação e Planejamento, 

na Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen. 

Além disso, com o programa Google Earth Pro, foi 

possível obter os valores para a determinação do 

critério que indica o uso do solo (com vegetação, 

pastagem, agricultura ou sem vegetação), sendo 

feitos polígonos medindo a área de cada uso do 

solo, utilizando no cálculo do IUS
 para observar o 

que possuiu a maior predominância de área.

2.5 Indicador de controle de vetores (ICV)

O I
CV

 foi calculado por meio da média ponderada de 

três indicadores de 3ª ordem, conforme a Eq. 19.

I"# =
%&I#' + I#)2 + + I#,-

2   (19)

O Indicador de Dengue (I
VD

), indicador de 3ª or-

dem, foi observado no número de casos suspei-

tos. Então, se:

a) Bairro sem casos nos últimos 5 anos, a pontua-

ção é de 100; e

b) Bairro com casos nos últimos 5 anos, a pontua-

ção é de 0.

O Indicador de Esquistossomose (I
VE

) é também 

um indicador de 3ª ordem cuja identificação é 

feita por meio do número de casos. Então, se:

a) Bairro sem caso nos últimos 5 anos, a pontua-

ção é de 100;

b) Bairro com incidência anual < 1, a pontuação 

é de 50;

c) Bairro com incidência 5 > inc. ≥ 1, a pontuação 

é de 25; e

d) Bairro com incidência ≥ 5, a pontuação é de 0.

O Indicador de Leptospirose (I
VL

), indicador de 3ª 

ordem, foi identificado pelo número de casos. En-

tão, se:

a) Bairro sem casos nos últimos 5 anos, a pontua-

ção é de 100; e
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b) Bairro com casos nos últimos 5 anos, a pontua-

ção é de 0.

Para todos os indicadores de 3ª ordem referentes 

ao I
CV

, o número de casos utilizado nos cálculos 

foi o de casos suspeitos de cada doença, em ra-

zão dos dados de casos confirmados não terem 

sido disponibilizados. Todas as informações ne-

cessárias para o cálculo do I
CV

 foram obtidas na 

19ª Coordenadoria Regional da Saúde no Setor de 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental, localiza-

da em Frederico Westphalen.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para uma compreensão eficiente dos resultados 

deste trabalho, serão expostos a seguir os valores 

de cada indicador de 2ª ordem com a discussão 

dos mesmos, e então, será apresentado e discu-

tido o resultado final do indicador de 1ª ordem 

(ISA/FW), a partir dos indicadores de 2ª ordem.

3.1 Indicadores de 2ª ordem

3.1.1 Indicador de Abastecimento de Água (IAB)

A partir dos indicadores de 3ª ordem I
CA

, I
QA

 e I
SAP

, 

obteve-se o resultado final do I_AB, como pode 

ser visto na Tabela 10.

Tabela 10: Resultado do Indicador de Abastecimento 
de Água (I

AB
).

ICA IQA ISAP IAB

95,57 100 100 98,53

O valor obtido do I
CA

 foi 95,57 devido ao fato de 

7500 domicílios urbanos, do total de 7847, se-

rem abastecidos pela rede geral de distribuição 

de água (CORSAN). O restante dos domicílios, 

324, é abastecido por poços ou nascentes e 23 

são abastecidos por outras formas não especifi-

cadas, de acordo com os dados da FEE.

A pontuação obtida do I
QA

 foi 100, indicando uma 

situação excelente, conforme a Tabela 3. Portan-

to, a qualidade da água distribuída está de acor-

do com a exigida pela Portaria 2.914/2011do Mi-

nistério da Saúde, a qual exige que sejam feitas, 

no mínimo, 16 amostras mensais em relação à 

coliformes totais. A CORSAN realiza 44 amostras 

mensais para todos os parâmetros exigidos (tur-

bidez, pH, cor, cloro residual, fluoretos, colifor-

mes totais e E. coli), fazendo ainda mais amostras 

do que é exigido na Portaria 2.914/2011. Das 44 

amostras realizadas, as mesmas 44 estão dentro 

do padrão.

Em relação ao I
SAP

, sua pontuação foi de 100, in-

dicando que não há necessidade de programar 

novos sistemas de abastecimento de água nem 

ações para minimizar as perdas de água, sendo 

considerado satisfatório para os bairros da área 

urbana de FW.

O valor de 98,53 do I
AB

 demonstra que as condi-

ções de abastecimento de água realizada pela 

CORSAN foram satisfatórias no ano de 2016 para 

a área urbana de FW.

3.1.2 Indicador de Esgoto Sanitário (IES)

Sendo o I
ES

 o indicador que relata a situação do 

município em relação ao esgotamento sanitário, 

o mesmo foi calculado por meio dos indicadores 

de 3ª ordem (I
CE

 e I
TE

), chegando ao valor final do 

I
ES

, demonstrado na Tabela 11.

Tabela 11: Resultado final do Indicador de Esgoto 
Sanitário (I

ES
).

ICE ITE IES

0 0 0
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Os valores dos indicadores de 3ª ordem (I
CE

 e I
TE

) e 

do I
ES

 foram 0 devido ao fato de que o município 

não possui rede coletora  nem tratamento adequa-

do de esgoto sanitário, consequentemente, indi-

cando uma situação extremamente insatisfatória.

Segundo informações do secretário do meio 

ambiente de Frederico Westphalen, o município 

tem quatro estações de tratamento de efluente 

(ETEs) precárias devido à falta de manutenção 

(Fig. 1 e 2), duas delas com impossível acesso. As 

ETEs estão saturadas, já que não ocorre trata-

mento do esgoto que é levado de caminhão até 

as mesmas. Além disso, não é feita a retirada do 

lodo, tornando as ETEs incapazes de suportar a 

carga de efluente que recebem.

 
Figura 1: Estação de Tratamento de Efluente 1.

 
Figura 2: Estação de Tratamento de Efluente 2.
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A Secretaria Municipal do Meio Ambiente do mu-

nicípio notificou a CORSAN para que fosse reali-

zada a limpeza dessas estações, conseguindo-se 

um convênio no valor de R$ 212.000,00 para a 

limpeza dessas duas estações.

A construção de novas redes coletoras de esgoto já 

foi iniciada e poderá atender 60% da população do 

município com capacidade de tratamento de 20 L/s. 

A conclusão desta obra tem previsão de 12 meses.

3.1.3 Indicador de Resíduos Sólidos Urbanos (IRS)

O resultado final de cada indicador de 3ª ordem 

referente ao I_RS está contido na Tabela 12.

Tabela 12: Resultado final do Indicador de Resíduos 
Sólidos Urbanos (I

RS
).

ICR ISR ICS IAC IRS

100 100 25 50 68,75

A pontuação para o I
CR

 foi de 100, pois todos os 

domicílios existentes possuem coleta de resí-

duos. A coleta de resíduos é realizada pelo CI-

GRES e abrange todo o município, conforme in-

formações do próprio consórcio. 

Para o indicador de saturação do tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos (ISR
), a pon-

tuação foi de 100 para todos os bairros da área 

urbana do município, em função de haver trata-

mento adequado e disposição final dos resíduos 

sólidos, o qual é realizado pelo CIGRES, por meio 

de aterro sanitário e também de compostagem.

O ICS
 obteve pontuação de 25, devido ao fato de 

o município não possuir coleta seletiva, havendo 

apenas o centro de triagem no CIGRES, que rea-

liza a triagem de todos os resíduos coletados na 

cidade. Segundo informações da Prefeitura Mu-

nicipal de Frederico Westphalen, já foi realizada 

a tentativa de implantação do sistema de coleta 

seletiva, mas não houve disponibilidade de cami-

nhões adequados para o serviço, além de outros 

fatores externos que interferiram, mas não fo-

ram informados.

O último indicador de 3ª ordem que compõe o 

IRS
, o indicador de acondicionamento de resíduos 

sólidos (I
AC

), teve sua pontuação no valor de 50. 

Esse valor, obtido por observação primária, se 

deu em razão de todos os bairros da área urbana 

do município possuírem um acondicionamento 

correto dos resíduos sólidos com coletoras alter-

nativas (Fig. 3).

 
Figura 3: Acondicionamento dos resíduos sólidos com coletora alternativa.
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Nesta observação primária, pôde-se perceber 

que há pelo menos uma coletora alternativa em 

cada quadra do município, facilitando assim a 

deposição dos resíduos sólidos de uma forma 

correta por parte da população em geral.

O valor obtido para o indicador de resíduos só-

lidos (I
RS

) foi de 0,68. Tal valor demonstra que a 

situação do município em relação aos resíduos 

sólidos ainda deve ser melhorada. As coletoras 

devem ser do tipo padrão em todo o município, 

facilitando assim a separação dos resíduos. Além 

disso, o sistema de coleta seletiva deve ser im-

plantado no município.

3.1.4 Indicador de Drenagem Urbana (IDR)

O resultado final do indicador de 2ª ordem I
DR

 está 

inserido na Tabela 13, junto com os resultados de 

cada indicador de 3ª ordem referente ao I
DR

.

Tabela 13: Resultado do Indicador de Drenagem 
Urbana (I

DR
).

IAI IRP IUS IDR

0,5 0,17 0,11 0,79

Para o indicador de 3ª ordem de alagamento ou 

inundação (I
AI

), o valor médio obtido foi de 0,5, 

indicando que em 16,66% dos bairros da área 

urbana de Frederico Westphalen há inundações 

ou alagamentos (Fig. 4).

 
Figura 4: Alagamento na Rua Arthur Milani no Bairro Ipiranga em Frederico Westphalen.

Fonte: Jornal Folha do Noroeste, 2013.

Segundo informações da Secretaria de Coorde-

nação e Planejamento do município, estão sen-

do construídas galerias de drenagem pluvial, as 

quais possivelmente resolverão este problema.

O valor médio obtido para o indicador de 3ª or-

dem de rua pavimentada (I
RP

) foi de 0,17. Esse va-

lor indica que em 5,55% dos bairros não há pavi-

mentação, em 11,11% há pavimentação parcial 

e em 83,33% dos bairros há pavimentação.

Para o indicador de uso do solo (I
US

), o valor ob-

tido foi de 0,11, demonstrando que em 44,44% 

dos bairros o uso do solo predominante do solo 

é de vegetação, em 27,77% dos bairros é de pas-

tagem e em 27,77% não há vegetação. Para fins 
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de cálculo, a área considerada sem vegetação 

foi aquela em que a maior parte da área total do 

bairro é predominantemente urbanizada.

De acordo com a Tabela 9, o valor do indicador 

de drenagem pode variar de 0 a 1. Então, a par-

tir do resultado obtido de 0,79, a área urbana de 

Frederico Westphalen foi considerada em uma 

condição boa.

3.1.5 Indicador de Controle de Vetores (ICV)

A Tabela 14 apresenta o resultado final do indi-

cador de 2ª ordem I
CV

 e também dos indicadores 

de 3ª ordem necessários para obtenção do I
CV

.

Tabela 14: Resultado do Indicador de Controle de 
Vetores (I

CV
).

IVD IVE IVL ICV

38,88 100 66,66 68,05

O valor obtido para o indicador de 3ª ordem re-

ferente à dengue (I
VD

) foi de 38,88. Esse valor se 

deu devido ao fato de terem ocorridos inúmeros 

casos suspeitos da doença na área urbana do 

município nos últimos cinco anos. De acordo com 

informações do Setor de Vigilância Epidemioló-

gica e Ambiental da 19ª Coordenadoria Regional 

da Saúde, no período de janeiro a maio de 2016 

a área urbana de Frederico Westphalen registrou 

em torno de 353 casos suspeitos de dengue, sen-

do o Bairro Fátima o local com mais incidência, 

com 126 casos suspeitos registrados.

Para o indicador de 3ª ordem referente à esquis-

tossomose, o valor obtido foi de 100, pois nos úl-

timos cinco anos não foi registrado nenhum caso 

da doença, demonstrando assim que a água que 

circula na área urbana do município não possui 

vestígios do parasita da espécie Schistosoma, 

responsável pela propagação da doença.

O indicador de 3ª ordem que se refere à leptos-

pirose obteve seu valor em 66,66. A razão deste 

valor foi devido à existência de registros de casos 

suspeitos da doença nos últimos cinco anos. Os 

bairros com registros da doença foram o Itapagé, 

Centro, Panosso, Santo Antônio, São Francisco 

de Paula e Jardim Primavera.

Dessa forma, a partir destes três indicadores de 

3ª ordem o valor médio obtido para o Indicador 

de Controle de Vetores (I_CV) foi de 68,05.

3.2 Indicador de salubridade ambiental de 
Frederico Westphalen (ISA/FW)

A partir dos resultados de cada indicador de 2ª 

ordem exposto anteriormente, foi possível che-

gar ao resultado final do ISA/FW, o qual está in-

serido na Tabela 15, com cada valor obtido dos 

indicadores que compõem o ISA/FW.

Tabela 15: Resultado final do ISA/FW (%).

IAB IES IRS IDR ICV ISA/FW

98,52 0 68,75 79,44 68,05 61,07

Foi obtido o valor de 61,07% como Indicador de 

Salubridade Ambiental para a área urbana do 

município de Frederico Westphalen, sendo ca-

racterizado, de acordo com Silva (2006), como 

média salubridade.

A razão principal para o município ter sido con-

siderado como média salubridade foi em função 

do Indicador de Esgoto Sanitário (I
ES

) ter seu valor 

resultado em zero, demonstrando, assim, a ne-

cessidade imediata de haver uma rede coletora 

de esgoto sanitário e um tratamento adequado 

do mesmo no município. A falta de investimen-

to em uma área tão importante do saneamento 

básico torna o ambiente nocivo à saúde humana 

e também pode causar danos ao meio ambiente.
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Em relação aos outros indicadores de 2ª ordem, 

os resultados demonstram uma situação satis-

fatória, porém ainda pode haver melhorias em 

cada um deles.

3.3 Limitações do indicador de  
salubridade ambiental 

O ISA, em geral, apresentou algumas limitações 

na sua aplicação. A primeira limitação observada 

foi em relação ao peso atribuído a cada indicador, 

sendo que não há uma razão explícita para isso, 

podendo assim influenciar o valor final do ISA. 

No Indicador de Abastecimento de Água (IAB
), um 

dos itens analisados foi referente às amostras 

realizadas pela CORSAN, em relação à presen-

ça ou não de coliformes totais. No entanto, a E. 

coli é um indicador de extrema importância na 

qualidade da água, por se tratar de um patógeno 

transmissor de doenças de veiculação hídrica, o 

qual também deveria ser analisado.

O Indicador de Controle de Vetores (ICV
) deveria 

considerar o número de casos, nos últimos cinco 

anos, de doenças diarreicas, as quais estão rela-

cionadas à mortalidade infantil.

Ainda, o ISA aparenta deficiências no modo de 

estruturar e ponderar o amplo e diversificado 

conjunto de indicadores de primeira, segunda e 

terceira ordem e deixa a desejar quando com-

paradas diferentes realidades municipais. Dessa 

forma, as variáveis consideradas deveriam ser 

exploradas em um aspecto mais amplo e, quan-

do poderadas em soma, deveriam se arranjar em 

um indicador plausível, interpretando de forma 

eficiente diferentes realidades municipais.

4 CONCLUSÃO
O indicador de esgoto sanitário influenciou de 

maneira significativa a salubridade ambiental 

da área urbana do município, por não haver co-

leta nem mesmo tratamento do esgoto sanitá-

rio, mostrando a necessidade da implantação da 

rede coletora de esgoto e de uma estação de tra-

tamento de efluente.

Por outro lado, o indicador de abastecimento 

de água para a área urbana de FW indica que a 

população tem bom acesso a esse serviço, pois 

95,57% dos domicílios são abastecidos por rede 

geral de distribuição de água.

Em relação ao indicador de resíduos sólidos, foi 

demonstrado que, com mudanças básicas, como 

a implantação da coleta seletiva dos resíduos 

sólidos, distribuição de coletoras padrões e ati-

vidades de educação ambiental voltadas para 

a população, esse indicador pode chegar a uma 

condição excelente. 

Algumas melhorias precisam ser efetuadas tam-

bém com relação ao indicador de drenagem, 

devendo-se investir em sistemas de drenagem 

pluvial que consigam evitar alagamentos e inun-

dações em algumas áreas dos bairros que apre-

sentaram esses problemas para, assim, chegar- 

se à uma condição totalmente satisfatória. 

O indicador de controle de vetores apresentou 

uma boa pontuação, entretanto essa pontua-

ção pode ser aumentada por meio da realização 

dos investimentos sugeridos nas áreas de coleta 

e tratamento de esgoto e, também, de drena-

gem urbana. 

Dessa forma, a área urbana de FW foi conside-

rada como sendo de média salubridade, demos-

trando que o município ainda carece de alguns 

serviços necessários para ser considerado salu-

bre. Com a aplicação do ISA/FW na área urbana 

do município de Frederico Westphalen, notou-se 

que esse indicador é um instrumento muito útil 

para o planejamento do saneamento ambiental 

e priorização dos investimentos públicos, visto 
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que engloba uma série de indicadores relativos 

ao tema.

Além disso, recomenda-se que se façam atuali-

zações periódicas para indicadores como o ISA/

FW, pois a aplicação de indicadores visa repre-

sentar um momento definido. Consequentemen-

te, quanto mais o município investir em políticas 

públicas ambientais, mais as condições de sa-

neamento serão melhoradas e o ISA/FW tenderá 

a aumentar a sua pontuação.

Outro aspecto a ser destacado é a inexistência de 

Indicadores de Salubridade Ambiental no estado 

do Rio Grande do Sul, pois o valor do ISA/FW é um 

valor isolado ou pontual. Para uma maior eficácia 

da metodologia, comparações entre municípios 

serviriam de auxílio adicional para o diagnóstico 

integrado de salubridade ambiental.
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