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Resumo
O presente trabalho avaliou a eficiência do pré-tratamento do lixiviado bruto de aterro sanitário por coagu-

lação/floculação seguido do processo oxidativo homogêneo solar (H
2
O

2
/UV). Foram realizados ensaios em  

Jar-Test, com o Al
2
(SO

4
)

3
 e o FeCl

3
, a fim de determinar as melhores condições para a coagulação/floculação, 

tendo como variáveis-resposta: a remoção de cor verdadeira e turbidez. Em seguida, a melhor condição de 

cada coagulante foi submetida ao processo H
2
O

2
/UV solar, sendo as amostras avaliadas quanto a cor ver-

dadeira,  turbidez e  DQO
total

. Na combinação da coagulação/floculação com Al
2
(SO

4
)

3
 (600 mgAl2+L-1, pH 5), 

seguida pelo processo H
2
O

2
/UV solar, conseguiram-se remoções de 95,26% de cor verdadeira, 69,36% de 

turbidez e 53,92% DQO
total

. Já o processo com FeCl
3
 (450 mgFe3+L-1, pH 4) seguido por H

2
O

2
/UV solar obteve 

remoções de 97,01% de cor, 79,57% de turbidez e 62,85% de DQO
total

. Concluiu-se que o tratamento utiliza-

do foi eficiente, podendo auxiliar na aplicação posterior de um tratamento biológico.

Palavras-chave: Tratamento fisico-químico. Al
2
(SO

4
)

3
, FeCl

3
.

Abstract
The present study sought to evaluate the efficiency of pre-treatment of raw landfill leachate by coagulation/floc-

culation followed by homogenous solar oxidative process (H
2
O

2
/UV). Tests were performed in Jar-Test, using Al

2
(-

SO4
)

3
 and FeCl

3
 as coagulants, in order to determine the best conditions for the coagulation/flocculation process, 

having as response variables: color and turbidity removal. Then, the best condition of each coagulant was applied in 

conjunction with solar H2
O

2
/UV. Color, turbidity and the COD

TOTAL
 were evaluated. The combination of coagulation/

flocculation with Al2
(SO

4
)

3
 (600 mgAl2+ L-1, pH 5) and solar H

2
O

2
/UV resulted in removals of 95.26% color, 69.36% 

turbidity and 53.92% COD. Whereas, in the process with FeCl3 (450 mgFe3+ L-1, pH 4) followed by process solar 

H2
O

2
/UV, removals of 97.01% color, 79.57% turbidity and 62.85% of COD were achieved. This work concludes that 

the treatment tested was effective, being able to aid the subsequent application of a biological treatment.

Keywords: Physical-chemical treatment. Al2
(SO

4
)

3
. FeCl

3
.

ARTIGO ORIGINAL
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1 INTRODUÇÃO
A geração de resíduos sólidos na atualidade tem 

aumentado em decorrência do crescimento ur-

bano aliado aos padrões de consumo da popu-

lação. Conforme a Lei 12.305/10, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

as cidades brasileiras devem dispor seus resí-

duos sólidos de forma ambientalmente correta 

nos aterros sanitários. Nesses locais, os resíduos 

são decompostos, dando origem a um líquido de 

constituição variada e complexa, denominado li-

xiviado ou chorume. 

Os lixiviados de aterro sanitário possuem como 

características principais: elevado potencial de 

contaminação, cor escura, odor desagradável e 

presença de elevadas concentrações de nitrogê-

nio amoniacal e compostos orgânicos de difícil 

degradação. Devido à variabilidade e concen-

tração do lixiviado, a aplicação de determinadas 

condições de uma mesma tecnologia de trata-

mento nem sempre pode ser utilizada em outra 

posição (RENOU et al., 2008; MÁXIMO, 2007). 

A forma mais comum de tratamento de lixiviados 

de aterro sanitário são os processos biológicos. 

Entretanto, o efluente final desse tipo de trata-

mento não atende aos padrões de lançamento 

estabelecidos pela legislação brasileira (GOMES 

et al., 2009; MORAVIA, 2010). Além disso, o tra-

tamento biológico apresenta baixa eficiência 

para o tratamento de lixiviados de aterro em fase 

madura, que já atingiram certo grau de estabili-

zação e possuem maior recalcitrância (AMOKRA-

NE et al., 1997; MANARÓN et al., 2008). 

Para o tratamento de lixiviados antigos, são re-

comendados os processos físico-químicos, como 

a coagulação e a floculação, capazes de remover 

metais pesados e compostos orgânicos não-bio-

degradáveis (MÁXIMO, 2007; OLIVEIRA, 2015).

Os Processos Oxidativos Avançados também se 

apresentam como alternativa para o tratamento 

de lixiviados antigos, visto que podem minerali-

zar a matéria orgânica, transformando-a em gás 

carbônico, água e íons inorgânicos. Esses pro-

cessos envolvem a geração e o uso de oxidantes 

fortes como os radicais hidroxila (.OH) e utilizam 

radiação solar ou proveniente de fontes artificiais 

(lâmpadas), sendo os processos mais comuns O
3
/

H
2
O

2
, O

3
/H

2
O

2
, TiO

2
/UV, H

2
O

2
/UV, Fenton e foto-

-Fenton (AZBAR et al., 2004; VOGELPOHL & KIM, 

2004; MASSAROTTO, 2010). 

A fotodegradação homogênea (H2
O

2
/UV) fun-

ciona por meio da quebra da molécula de H
2
O

2
 

pela ação da radiação UV, que gera dois radicais 

hidroxila (.OH) (reação 1). Esses radicais atuam 

na degradação da matéria orgânica e formam 

compostos mais simples (reação 2). Caso o H2
O

2 

esteja em excesso, ocorre ainda uma reação pa-

ralela, que captura os radicais hidroxila (reação 

3) (ARAÚJO e YOKAMA, 2006).

H
2
O

2
 + hν → 2OH•   (reação 1)

R-H + OH• → Produtos finais (CO
2
, H

2
O, NO

3
-, Cl-)  

  (reação 2)

OH• + H
2
O

2
 → HO

2
• + H

2
O  (reação 3)

A oxidação com (H
2
O

2
/UV) é uma técnica de ele-

vado potencial, que já teve sua eficiência com-

provada para degradação de diversos tipos de 

efluente (HASSEMER, 2006; SUBTIL et al., 2009; 

WOLS et al., 2013). A utilização de energia solar 

para o processo resulta em uma redução de cus-

tos se comparados àqueles que utilizam fonte de 

radiação artificiais (ROBERT e MALATO, 2002). 

A presente pesquisa buscou avaliar um sistema 

combinado de tratamento para o lixiviado bru-

to do Aterro Sanitário Metropolitano de João 

Pessoa (ASMJP), localizado no Estado da Paraíba 

(Brasil), formado por uma etapa inicial de coagu-

lação/floculação, seguida por processo oxidativo 

homogêneo solar (H2
O

2
/UV).

Tratamento do lixiviado bruto por coagulação/floculação e poa solar
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2 METODOLOGIA
2.1 Coleta e caracterização do lixiviado

A coleta do lixiviado bruto foi realizada no mês de 

outubro de 2016, na entrada do sistema de lagoas 

do Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa - 

ASMJP, que recebe resíduos sólidos domésticos e in-

dustriais de sete municípios da região metropolitana 

de João Pessoa (João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa 

Rita, Conde, Cruz do Espírito Santo e Lucena). O ater-

ro está em operação desde 2003, e durante o período 

de realização do estudo recebia uma carga média de 

50.000 toneladas/mês de resíduos.

As análises de caracterização físico-química 

(pH, cor verdadeira, turbidez, condutividade, al-

calinidade total, amônia, nitrato, cloretos, DBO,  

DQO
total

, série de sólidos) do lixiviado (Tabela 1) 

foram realizadas de acordo com o Standard Me-

thods for the Examination of Wastes and Wastewater 

(APHA, 2005). 

Tabela 1 - Caracterização físico-química do lixiviado 
bruto coletado em outubro/2016.

Parâmetros Resultado Método

pH 8,15 Eletrométrico

Cor verdadeira (mgPt-Co L-1) 7.233 Platinum-Cobalto

Turbidez (NTU) 217,00 Nefelométrico

Condutividade (mS/cm) 22,72 Eletrométrico

Alcalinidade Total (mgCaCO
3
 L-1) 11.900,00 Titulação 

Potenciométrica

Amônia (mgN-NH
3
 L-1) 2.005,00 Fotométrico da 

Nesslerização 
DiretaNitrato (mgN-NO

3
 L-1) 6,35

Cloretos (mgCl- L-1) 3.867,82 Argentométrico

DBO
5
 (mgO

2
 L-1) 207,00 Respirométrico

DQOtotal  (mgO
2
 L-1) 5.088,04 Refluxo fechado e 

colorimétricoDBO
5
/DQOtotal 0,05

Sólidos Totais (mg L-1) 13.070,00

GravimétricoSólidos Totais Voláteis (mg L-1) 2.733,33

Sólidos Totais Fixos (mg L-1) 10.336,67

2.2 Procedimento experimental

2.2.1 Coagulação/floculação

Os coagulantes testados foram Al
2
(SO

4
)

3
, e FeCl

3 

(marca Dinâmica). Os ensaios foram realizados 

conforme a técnica do planejamento fatorial 

com dois fatores e dois níveis (2²), adotando-se 

as seguintes variáveis de entrada: concentração 

de coagulante e pH, com o objetivo de definir as 

melhores condições para o processo de coagula-

ção/floculação (Tabela 2). 

Tabela 2 - Variáveis e níveis do planejamento fatorial 
22 para o tratamento do lixiviado por coagulação/

floculação com Al
2
(SO

4
)

3
 e FeCl

3

NÍVEL INFERIOR 
(-1)

PONTO  
CENTRAL (0)

NÍVEL  
SUPERIOR (+1)

C* 300 450 600

pH 3 4 5

*C = concentração em mgAl2+ L-1 ou mgFe3+ L-1 de acordo com o re-
spectivo ensaio.

Os coagulantes foram adicionados em solução com 

água destilada e as condições de mistura utilizadas 

foram determinadas em outro estudo realizado 

anteriormente (dados não apresentados), no qual 

foram testados os melhores tempos e velocidades 

para o processo de coagulação. Com base nesse 

estudo, o tempo de mistura rápida (coagulação) 

foi de 1 minuto e o de mistura lenta (floculação) 

correspondeu a 30 minutos. As velocidades foram 

de 90 rpm e 20 rpm para coagulação e floculação, 

respectivamente. Os ensaios de coagulação/flocu-

lação foram realizados em equipamento Jar-test, 

marca Ética. As variáveis resposta para esta etapa 

foram: remoção de cor verdadeira e turbidez. 

2.2.2 Tratamento combinado: coagulação/
floculação combinado a H2O2/UV solar

O tratamento combinado se deu em duas eta-

pas. Na primeira, foram realizados ensaios de 

coagulação/floculação nas melhores condições 

obtidas nos ensaios da seção anterior. Os expe-

rimentos utilizando Al
2
(SO

4
)

3
 e FeCl

3
 foram deno-

minados experimentos A e B, respectivamente. 

Na segunda etapa, as amostras foram subme-

tidas ao processo de fotólise direta e (H2O2/

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 06-14 | Ed. Esp. Set. 2020
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UV solar), por um tempo de reação de 2 horas. É 

importante destacar que na segunda etapa fo-

ram realizados ensaios com amostra de lixiviado 

bruto (experimentos 1 e 2), com o sobrenadante 

do experimento A (experimentos 3 e 4) e com o 

sobrenadante do experimento B (experimentos 

5 e 6). A representação esquemática dos experi-

mentos está apresentada na Fig. 1.

Lixiviado bruto

Fotólise solar
(Experimento 3)

H
2
O

2
/UV 

(Experimento 4)
[H

2
O

2
] = 3.168,4 mg.L-1

Fotólise solar
(Experimento 5)

H
2
O

2
/UV 

(Experimento 6)
[H

2
O

2
] = 2.015,6 mg.L-1

Fotólise solar
(Experimento 1)

H
2
O

2
/UV 

(Experimento 2)
[H

2
O

2
] = 7.984,2 mg.L-1

Coagulação/floculação 
com  Al

2
(SO

4
)

3
  

(Experimento A)
[AL2+] = 600 mgAl2+ L-1

Coagulação/floculação 
com FeCl

3
  

(Experimento B)
[Fe3+] = 450 mgFe3+ L-1

ETAPA 1 ETAPA 2

Figura 1 – Representação esquemática dos experimentos realizados

O fator de H
2
O

2
 utilizado foi de 0,7, determina-

do com base nos estudos de Cahino (2015). Para 

determinar a concentração de H
2
O

2
 correspon-

dente ao fator utilizado, realizou-se previamente 

a análise de DQO
total

 das amostras pré-tratadas 

por coagulação/floculação. O cálculo da concen-

tração inicial necessária de H
2
O

2
 foi determinado 

conforme a Eq. 1 (MORAVIA, 2010), na qual o fator 

é obtido com base na relação estequiométrica en-

tre a quantidade de O2
 produzida para cada mol 

de H
2
O

2
. Cada grama de O

2
 é responsável por es-

tabilizar um grama de DQO da amostra utilizada.  

[𝐻𝐻#𝑂𝑂#] = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 × 2,125 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂3456783  (1)       

Antes da exposição ao sol, o pH das amostras foi 

corrigido para próximo de 9, utilizando NaOH 6N, 

conforme a condição utilizada por Cahino (2015). 

As amostras, cada uma com volume de 100 mL, 

foram expostas à radiação solar por 2h em mesa 

agitadora Orbital SL 180/D, com agitação de  

100 rpm. Todas as amostras foram submetidas 

ao sol simultaneamente, no período das 12h à 

14h, cuja radiação foi em média 3008 kJ.m², con-

forme dados do INMET.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 06-14 | Ed. Esp. Set. 2020
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Após a retirada das amostras do sol, as mesmas 

foram aquecidas a 50°C em banho-maria Solab 

SL 150, por 30 minutos, para remover o residual 

do H
2
O

2
 (WU et al., 2010). Em seguida foram fei-

tas análises de H
2
O

2
 residual (método iodométri-

co), DQO
total

 (método colorimétrico), cor verda-

deira (metodologia do número de cor) e turbidez 

(método nefelométrico). A interferência do H
2
O

2
 

residual devido à presença de moléculas de O
2
 foi 

subtraída na DQOtotal das amostras. Ressalta- 

se ainda que foram realizadas análises de DBO 

das amostras, porém a leitura do resultado não 

foi possível, provavelmente devido à presença de 

H
2
O

2
 residual.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As características físico-químicas observadas 

no lixiviado estudado (Tabela 1) foram típicas de 

efluente proveniente de aterros sanitários esta-

bilizados, como pH>7 e razão DBO5/DQOtotal 

<0,1 (AMOKRANE et al., 1997). O valor de DQO
total 

levemente superior a 5000 mg.O
2
.L-1 caracteriza 

a transição entre aterros de idade intermediá-

ria e aqueles já estabilizados. Em virtude dessas 

características, o tratamento biológico é pouco 

eficaz. O lixiviado ainda possuía forte coloração 

devido à grande quantidade de sólidos dissolvi-

dos. O elevado valor de alcalinidade pode estar 

relacionado à presença de resíduos de constru-

ção civil, como cimento e cal (MORAVIA, 2010). A 

alcalinidade do meio auxilia na ação dos coagu-

lantes empregados (NUNES, 2001).

3.1 Coagulação/floculação 

As eficiências de remoção dos parâmetros turbi-

dez e cor verdadeira pelo processo de coagula-

ção/floculação com Al
2
(SO

4
)

3
 e com FeCl3 estão 

apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Remoção de turbidez e cor verdadeira do lixiviado bruto por processo de coagulação/floculação com 
Al

2
(SO

4
)

3
 e com FeCl

3

Amostra

Planejamento Al2(SO4)3 FeCl3

C (mg.L-1) pH Turbidez (% 
de remoção)

Cor (% de 
remoção)

Turbidez
(% de 

remoção)

Cor (% de 
remoção)Nível Valor Nível Valor

1 - 300 - 3 -61,24 12,06 36,67 64,19

2 + 600 - 3 -17,26 26,19 84,31 82,29

3 - 300 + 5 46,39 64,09 37,20 52,12

4 + 600 + 5 71,43 85,08 76,27 83,59

5 0 450 0 4 49,36 62,51 86,47 86,19

6 0 450 0 4 48,09 63,18 85,69 85,35

7 0 450 0 4 42,72 56,30 70,59 86,13

C= Concentração e Nível= nível do planejamento fatorial

Nos ensaios realizados com Al
2
(SO

4
)

3
, as amos-

tras 1 e 2, ambas com pH 3, apresentaram um 

valor de turbidez final 61,24% e 17,26%, respec-

tivamente, superior ao valor da amostra bruta 

(217 NTU), indicando que esse pH é desfavorável 

para o processo de coagulação/floculação com 

Al
2
(SO

4
)

3
 nas concentrações testadas, ocorrendo 

baixa decantação e causando interferência na 

aferição da turbidez. O ensaio 4 (600mgAl2+ L-1, 

pH 5) obteve os melhores resultados de remoção: 

71,43% de turbidez e  85,08% de cor verdadeira.

O tratamento com FeCl
3
 apresentou boas remo-

ções de cor verdadeira para os 3 (três) valores de 

Andrade MA, Porto CA, Rocha EMR, Silva EL, Lucena LG
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pH testados, com resultados superiores a 52%. 

As amostras do ponto central (5, 6, 7) com 450 

mgFe3+ L-1 e pH 4 tiveram remoção de cor verda-

deira acima de 85%, e valor de turbidez equiva-

lente a remoções superiores a 70%. As remoções 

alcançadas se aproximaram daquelas obtidas por 

Manarón et al. (2008) utilizando 400 mgFe3+ L-1 e 

pH 3,8, ressaltando-se que foi utilizado um lixi-

viado jovem, diferentemente do caso do presen-

te trabalho, que fez uso de um lixiviado antigo. 

Ao comparar os dois coagulantes investigados, 

observou-se que o cloreto férrico apresentou 

melhores remoções para as combinações tes-

tadas que o Al2
(SO

4
)

3
. Os resultados corroboram 

os estudos de Tatsi et al. (2003) e Manarón et 

al. (2008), que observaram que a coagulação/

floculação com FeCl3
 requer menores dosagens 

que o Al
2
(SO

4
)

3
, conseguindo resultados de re-

moções similares. Chaouki et al. (2016) e Rui et 

al. (2012) também concluíram em seus estudos 

que o FeCl
3
 é mais eficiente para a coagulação/

floculação do lixiviado.

3.2 Tratamento combinado: coagulação/
floculação combinado a H2O2/UV solar

Nessa etapa, observou-se que no lixiviado tra-

tado apenas pelo processo de coagulação- 

floculação, utilizando o Al
2
(SO

4
)

3
, as eficiên-

cias de remoção de turbidez, cor verdadeira e  

DQO
TOTAL

 foram, respectivamente, 50,50%, 

85,47% e 51,70% (experimento A), e no pré-tra-

tamento com FeCl3 foram de 54,47%, 87,30% e 

57,29% (experimento B). Na Fig. 2 são apresen-

tados os percentuais de remoção para cada um 

dos experimentos. Ressalta-se que o experimen-

to 1 (fotólise solar) não foi incluído no gráfico por 

apresentar remoções inferiores a 5% para todos 

os parâmetros testados. 
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Figura 2 – Remoção da turbidez, cor e DQO
total

 nas amostras tratadas por coagulação/floculação com Al
2
(SO

4
)

3
 (A), 

coagulação/floculação com FeCl3 (B), fotólise solar (1), H
2
O

2
/UV solar (2), coagulação/floculação com Al

2
(SO

4
)

3
 + 

fotólise solar (3), coagulação/floculação com Al
2
(SO

4
)

3
 + H

2
O

2
/UV solar (4), coagulação/floculação com FeCl3 + fotólise 

solar (5), coagulação/floculação com FeCl
3
 + H

2
O2/UV solar (f6). 
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 Ao analisar o tratamento do lixiviado bruto 

pelo processo H
2
O

2
/UV solar (experimento 2), 

observaram-se bons resultados na remoção de 

cor verdadeira (77,07%) e turbidez (52,77%), 

porém, na remoção de DQO
total

, a eficiência 

máxima foi de 35,40%. Essa baixa remoção de 

DQO
total 

utilizando apenas H
2
O

2
/UV solar foi in-

ferior ao valor encontrado por Cahino (2015), 

que alcançou remoções 51,89%, aplicando esse 

mesmo processo oxidativo, porém em um lixi-

viado previamente tratado biologicamente, o 

que pode ter reduzido a presença de compostos 

como sulfatos que são sequestradores de radi-

cais hiroxilas. Pieczykolan et al. (2012) obtive-

ram uma remoção de 74,6% de DQO
total

, com 

[H
2
O

2
] = 3000 mg.L-1, em pH 4, em lixiviados de 

aterros sanitários jovens, portanto com carga 

orgânica inicial inferior à deste experimento.

No tratamento combinado por coagulação/flo-

culação com Al
2
(SO

4
)

3
 e H

2
O

2
/UV solar (experi-

mento 4), os resultados de remoção de turbidez 

(69,36%) e de cor verdadeira (95,26%) foram 

melhores em relação aos tratamentos isolados: 

H
2
O

2
/UV solar ou coagulação/floculação apli-

cados ao lixiviado bruto. A remoção de DQO
total  

foi de 53,92%. Jeronimo et al. (2012) conse-

guiram remover a DQO
total

 em 80% utilizando 

100mg.L-1 do Al
2
(SO

4
)

3
 em pH 3, e uma relação 

de 1L de efluente para 0,1L de H
2
O

2
 (102g/L), 

durante 120 minutos de radiação provenien-

te de lâmpada UV. No entanto, por se tratar de 

um lixiviado antigo, há grandes quantidades de 

substâncias húmicas (SOUZA, 2005), o que pode 

ter dificultado a degradação do lixiviado bruto.

É importante ressaltar que antes do processo 

oxidativo (H
2
O

2
/UV solar) a DQO

total
 da amostra 

utilizada no experimento 4 já havia se reduzi-

do em 51,70% (experimento A), devido somente  

ao processo de coagulação/floculação com  

Al
2
(SO

4
)

3
. Assim, a remoção de DQO

total
 provocada 

pela combinação dos processos foi mínima. Isso 

pode ser justificado pelo baixo consumo de H
2
O

2
.

Ao analisar o residual de H
2
O

2
 no experimento 

4, observou-se que restaram 697,21 mg.L-1 do 

oxidante, enquanto no experimento 2 o residual 

foi de 51,02 mg.L-1. Pode ter ocorrido inibição do 

processo, conforme observado por Ferreira Jú-

nior et al. (2008), os quais concluíram em seus 

estudos que, na presença de radiação UV, os íons 

sulfatos inibem a decomposição do H
2
O

2
. Dessa 

forma, os íons sulfatos resultantes da adição do 

Al
2
(SO

4
)

3
 podem ter reduzido a quantidade de ra-

dicais (.OH) gerados a partir da quebra do H
2
O

2
, 

consequentemente impedindo a decomposição 

da matéria orgânica.

No tratamento combinado por coagulação/flo-

culação utilizando o FeCl
3
 e H

2
O

2
/UV solar (ex-

perimento 6), observou-se elevada remoção de 

cor verdadeira (97,01%) e boas remoções de tur-

bidez (79,57%) e DQO
total

 (62,85%). No entanto, 

a remoção de DQO
total 

foi predominante do pro-

cesso de coagulação/floculação (experimento 

B), visto que a amostra tratada por esse pro-

cesso apresentou uma remoção de 57,29% de  

DQO
total

. De forma análoga, Silva (2009) observou 

que a reação de coagulação/floculação prevale-

ceu sobre a oxidação química quando aplicado o 

reagente Fenton.

Verificou-se também que o residual de H
2
O

2
 

(680,20 mg.L-1) foi maior em relação à amos-

tra tratada apenas pelo processo H
2
O

2
/UV solar 

(51,02 mg.L-1), comportamento semelhante ao 

processo combinado com Al
2
(SO

4
)

3
, e provavel-

mente tenha ocorrido a inibição do processo.

4 CONCLUSÕES
O pré-tratamento físico-químico por coagulação/

floculação combinado com o processo oxidati-

vo homogêneo H
2
O

2
/UV solar apresentou boas 

remoções de turbidez (69-80%) e cor verdadeira 

(> 95%), para ambos os coagulantes. Além disso, 

houve remoções de DQO superiores a 50%. Isso 

Andrade MA, Porto CA, Rocha EMR, Silva EL, Lucena LG
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favorece um tratamento posterior empregando 

processos biológicos aeróbios ou facultativos. 

O processo proposto é uma alternativa como 

pré-tratamento para o lixiviado bruto, que deve 

ser utilizado em conjunto com outros processos 

que possibilitem maior remoção da carga orgâ-

nica do efluente, para adequá-lo ao lançamento 

em corpos hídricos receptores.
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Resumo
A poluição e a degradação dos recursos hídricos, principalmente por atividades antrópicas, constituem-se em al-

guns dos maiores desafios da gestão da água. O avanço da agricultura e da pecuária em áreas de vegetação natu-

ral pode comprometer o fornecimento de água em quantidade e de qualidade. Isso porque essas atividades geram 

poluentes que podem ser transportados para os corpos d’água. Assim, o presente trabalho tem como objetivo es-

timar as descargas de nutrientes (nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e fósforo) e os índices de abatimento desses 

nutrientes para diferentes cenários de uso e ocupação do solo na sub-bacia do ribeirão Bom Jardim, utilizando o 

modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT), e comparar com valores medidos em campo. A referida sub-bacia 

está localizada entre os municípios de Uberlândia e Uberaba (MG), e seus cursos d’água alimentam o reservatório 

de água do Bom Jardim, destinado para o abastecimento público da cidade de Uberlândia. Os resultados gerados 

por meio das simulações no SWAT mostraram que as áreas ocupadas por agricultura tendem a gerar uma quan-

tidade maior de escoamento superficial, o que contribui para o aporte de nutrientes no exutório da sub-bacia. As 

simulações também mostraram que a substituição de parte das áreas de agricultura por mata é uma alternativa 

interessante no que diz respeito à redução das descargas de nutrientes. Os índices de abatimento de nutrientes 

calculados apontaram o nitrato como o mais sensível a alterações, indicando que uma dada substituição por flo-

resta consegue retribuir em uma maior atenuação deste nutriente.

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. SWAT. Simulação hidrológica.

Abstract
Pollution and degradation of water resources, mainly by anthropic activities, are some of the major challenges of water 

management. The advancement of agriculture and livestock in areas of natural vegetation can compromise the supply of 

water in quantity and quality. This is because these activities generate pollutants that can be transported to water bodies. 

Thus, the present work aims to estimate the nutrient discharges (nitrate, nitrite, ammoniacal nitrogen and phosphorus) 

and the abatement indices of these nutrients for different land use and occupation scenarios in the sub-basin of the Bom 

Jardim river, using the model Soil and Water Assessment Tool (SWAT), and compare with measured values in the field. This 
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1 INTRODUÇÃO
A água proveniente da precipitação pode se-

guir diferentes caminhos, através da infiltração 

no perfil do solo, do escoamento superficial, do 

escoamento subterrâneo, da evapotranspira-

ção, entre outros. Esses componentes do ciclo 

hidrológico são influenciados, principalmente, 

pela cobertura e pelo uso do solo, que por sua 

vez também interferem na qualidade da água 

dos mananciais (SAJIKUMAR; REMYA, 2015). O 

transporte de nutrientes das áreas de terra para 

os corpos d’água é um resultado normal dos 

processos erosivos. Porém cargas excessivas de 

nutrientes nos corpos hídricos podem causar eu-

trofização e tornar a água imprópria para o con-

sumo humano (NEITSCH et al., 2011). A principal 

ligação entre o uso do solo para agricultura e a 

poluição da água das bacias pode ser explicada 

pela grande quantidade de fertilizantes e agro-

tóxicos que são aplicados nessas áreas (HUANG 

et al., 2015).

Haja vista a relevante relação entre o uso e o ma-

nejo do solo com os componentes do ciclo hidro-

lógico, e a consequente influência na disponibili-

dade e na distribuição hídrica, na produção e no 

transporte de nutrientes em uma bacia hidro-

gráfica, estudos visando o entendimento dessas 

relações são cada vez mais comuns. Os modelos 

hidrológicos desempenham um papel importan-

te nesse sentido, servindo de auxílio nas estra-

tégias de gerenciamento dos recursos hídricos 

(VOLK; BOSCH, 2017). 

Os modelos melhoram a compreensão dos sis-

temas hidrológicos de uma determinada área 

por meio de representações matemáticas do 

fluxo de água e seus constituintes, além de aju-

dar a avaliar os efeitos de diferentes mudanças, 

como as alterações climáticas e as modificações 

no uso e ocupação do solo (MEIYAPPAN et al., 

2014; ZAHABIYOUN et al., 2013). Existem diver-

sos modelos desenvolvidos com o objetivo de 

quantificar os recursos hídricos e os nutrientes 

em escala de bacia hidrográfica, sendo o Soil and 

Water Assessment Tool (SWAT) o escolhido para a 

realização deste trabalho. O SWAT (ARNOLD et 

al., 1998) é caracterizado por ser um modelo 

de tempo contínuo, que opera em um passo de 

tempo diário, capaz de realizar simulações por 

longos períodos de tempo. Ele foi desenvolvido 

com a finalidade de prever o impacto do uso e 

do manejo do solo sobre os recursos hídricos, 

sedimentos e nutrientes, em escala de bacia hi-

drográfica (GASSMAN et al., 2007). Os principais 

elementos do modelo SWAT incluem o clima, a 

hidrologia, as propriedades do solo, o cresci-

mento das plantas, o uso e manejo do solo, os 

nutrientes, os pesticidas, as bactérias e os pató-

genos. Para realizar as simulações, o SWAT divi-

de a bacia hidrográfica em diversas sub-bacias, 

que depois são subdivididas em Unidades de 

Resposta Hidrológica (URH). As URHs são áreas 

homogêneas, caracterizadas por apresentarem 

o mesmo tipo de solo, uso e manejo do solo, e 

mesma declividade (ARNOLD et al., 2012).

Santos AC, Martins CS, Melo NA, Filho JEA

sub-basin is located between Uberlândia and Uberaba (MG), and its rivers feed the Bom Jardim water reservoir, destined 

for the public supply of the city of Uberlândia. The results generated by the SWAT simulations showed that the areas oc-

cupied by agriculture tend to generate a greater amount of surface runoff, which contributes to the nutrient supply in the 

sub-basin. The simulations also showed that the substitution of part of the areas of agriculture by forest is an interesting 

alternative in what concerns the reduction of the nutrient discharges. The calculated nutrient abatement rates indicated 

nitrate as the most sensitive to the changes, indicating that a given substitution by forest can compensate in a greater 

attenuation of this nutrient.

Keywords: Watershed. SWAT. Hydrological simulation.
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O presente artigo tem como objetivo estimar as 

descargas de nutrientes (nitrato, nitrito, nitro-

gênio amoniacal e fósforo) e os índices de aba-

timento destes nutrientes para diferentes cená-

rios de uso e ocupação do solo na sub-bacia do 

ribeirão Bom Jardim, utilizando o modelo SWAT, e 

comparar com valores medidos em campo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Área de estudo

Este trabalho tem como área de estudo a sub- 

bacia hidrográfica rural do ribeirão Bom Jardim, 

que abrange parte do território dos municípios 

de Uberlândia e Uberaba, localizados na mesor-

região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no 

estado brasileiro de Minas Gerais (Fig. 1). A re-

ferida sub-bacia possui uma área de drenagem 

de 398,54 km², com um perímetro de 108,848 

quilômetros. O ribeirão do Bom Jardim tem sua 

nascente em Uberaba, percorrendo cerca de 40 

quilômetros até a sua foz no rio Uberabinha, 

próximo à área urbana de Uberlândia (BRITO, 

2002). O ribeirão Bom Jardim e seus afluentes 

alimentam um reservatório que é o responsável 

por aproximadamente 50% do abastecimento de 

água da cidade de Uberlândia.

Quantificação das cargas de nitrogênio e fósforo na sub-bacia hidrográfica do ribeirão Bom Jardim (MG)

Figura 1 - Localização da sub-bacia hidrográfica do ribeirão Bom Jardim

Fonte: IBGE (2017a); Topodata (2017)
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2.2 Base cartográfica

Para a geração do Modelo Digital de Elevação 

(MDE), utilizaram-se as cartas topográficas do 

Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil 

(Topodata) (INPE, 2017), com resolução espacial 

de 90 metros (Fig. 2). Os dados pedológicos e de 

declividade foram retirados do estudo realizado 

por Brito (2002) na região do Bom Jardim (Fig. 3). 

O mapa de uso e ocupação do solo foi gerado a 

partir das imagens de satélite do Instituto Nacio-

nal de Pesquisas Espaciais (INPE, 2016), com re-

solução espacial de 30 metros (Fig. 4). 

2.3 Dados climáticos

Os dados climáticos diários que foram utiliza-

dos são referentes ao período de 01 de janeiro 

de 1981 a 31 de dezembro de 2016, totalizando 

35 anos contínuos. Esses dados correspondem às 

séries históricas das estações meteorológicas e 

pluviométricas localizadas nas proximidades da 

sub-bacia do ribeirão Bom Jardim (Tabela 1). 

Para o Gerador Climático do SWAT, utilizado 

com o objetivo de preencher as falhas nas sé-

ries históricas, os parâmetros climáticos obti-

dos das estações meteorológicas de Uberlân-

dia-A507 (86776) e de Uberaba (83577) foram 

parametrizados mensalmente. Essa parame-

trização consiste no cálculo da média mensal e 

do desvio padrão. Esses cálculos foram realiza-

dos por meio de uma planilha eletrônica WGN 

Macro, disponibilizada gratuitamente no site 

do SWAT.

Tabela 1 – Estações e dados climáticos utilizados nas simulações e suas fontes

Estações Pluviométricas Dados Fonte

Patrimônio Rio do Peixe 
(1948016)

Precipitação (mm) (HIDROWEB, 2016)
Fazenda Paraíso (1948005)

Itiguapira (1947026)

Fazenda Letreiro (1948006)

Porto Saracura (1947019)

Estações Meteorológicas Dados Fonte

Uberlândia-A507 (86776) Precipitação (mm), temperatura 
máxima e mínima (°C), radiação solar 

(MJ/m²/dia), velocidade do vento 
(m/s) e umidade relativa (fração)

Laboratório de Climatologia e Recursos 
Hídricos do Instituto de Geografia da 
Universidade Federal de Uberlândia 

Uberaba (83577)
Banco de Dados Meteorológicos para 

Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 
Meteorologia

Santos AC, Martins CS, Melo NA, Filho JEA
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Figura 2 - Mapa Altimétrico da sub-bacia do ribeirão Bom Jardim (2017)

Fonte: Topodata (2017)

Figura 3 – Mapa Pedológico da sub-bacia do ribeirão Bom Jardim, 2002

Fonte: Brito (2002)
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2.4 Dados de uso e ocupação do solo

Para uma melhor diferenciação do uso do solo, 

a área de agricultura, que representa 64,40% 

da área total da sub-bacia, foi subdividida em 

soja (52%), milho (25,5%) e cana-de-açúcar 

(22,5%). Essa divisão foi feita de acordo com 

estudos realizados pelo IBGE a respeito da pro-

dução agrícola de lavouras temporárias nos 

municípios de Uberlândia e Uberaba (IBGE, 

2017b; IBGE, 2017c). As classes de uso do solo e 

suas respectivas áreas e códigos do SWAT estão 

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Classes de uso do solo da sub-bacia do Bom 
Jardim de acordo com o SWAT

Classes Área (%) Código do SWAT

Água 0,30 WATR

Campos 
hidromórficos 19,94 RNGE

Mata 5,16 FRST

Pastagem 10,20 PAST

Soja 33,49 SOYB

Milho 16,42 CORN

Cana-de-açúcar 14,49 SUGC

- 4,399 32,012

Figura 4 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo da sub-bacia do ribeirão Bom Jardim (2016)

Fonte: INPE (2016)

2.5 Descrição do modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

Para que o SWAT possa representar todos os processos hidrológicos da bacia hidrográfica, o ciclo hidroló-

gico é simulado baseado no balanço hídrico, descrito pela Eq. 1.

𝑆𝑆𝑆𝑆# = 𝑆𝑆𝑆𝑆% +'(𝑅𝑅*+,	 − 𝑄𝑄0123 −	𝐸𝐸+ − 𝑤𝑤0667 − 𝑄𝑄89:
#

;<=

                         (1)
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Na qual:

SW
t
 = quantidade final de água no solo (mm H

2
O);

SW
0
 = quantidade inicial de água no solo no dia 

i (mm H
2
O).

t = tempo (dias).

R
day

 = quantidade de precipitação no dia i (mm 

H
2
O).

Q
surf

 = quantidade de escoamento superficial no 

dia i (mm H
2
O).

E
a
 = quantidade de evapotranspiração no dia i 

(mm H
2
O).

w
seep

 =  quantidade de água que entra na zona de 

aeração do perfil do solo no dia i (mm H
2
O).

Q
gw

 = quantidade de fluxo de retorno no dia i (mm 

HH
2
O).

O modelo SWAT, geralmente, calcula o escoa-

mento superficial por meio do método do núme-

ro da curva (CN) do The Natural Resources Conser-

vation Service (USDA-NRCS, 2004). O método CN 

utiliza uma equação para estimar o escoamento 

total a partir da precipitação total. Essa relação 

não leva em consideração as variáveis tempo 

e intensidade da precipitação. O SWAT mode-

la o ciclo completo do nitrogênio e do fósforo, 

que caracteriza sistemas dinâmicos que inclui a 

água, a atmosfera e o solo. O equacionamento e 

os métodos utilizados para calcular a produção e 

o transporte desses nutrientes estão detalhados 

no manual “Soil and Water Wssessment Tool Theo-

retical Documentation Version 2009”, desenvolvi-

do por Neitsch et al. (2011).

2.6 Cenários alternativos de uso do solo para a 
sub-bacia do ribeirão Bom Jardim

Com o objetivo de atestar a aplicabilidade do mo-

delo SWAT na simulação de nitrogênio e fósforo, 

diferentes cenários de uso e ocupação do solo 

foram propostos, começando pelo cenário 1, re-

ferente ao uso do solo do ano de 2016, que con-

siste em agricultura (64,40%; sendo que, deste 

total, 52% é soja, 25,5% é milho e 22,5% é ca-

na-de-açúcar), campos hidromórficos (19,94%), 

pastagem (10,20%), mata (5,16%) e água (0,3 

%). Depois, foram realizadas simulações aumen-

tando a porcentagem de mata sobre as áreas de 

agricultura. Essas alterações foram feitas nas 

sub-bacias que possuíam tanto áreas de agricul-

tura quanto áreas de mata: cenário 2 (aumento 

de 2% da mata sobre a área de agricultura); ce-

nário 3 (aumento de 4%); cenário 4 (aumento de 

6%); cenário 5 (aumento de 8%); cenário 6 (au-

mento de 10%); cenário 7 (aumento de 15%); ce-

nário 8 (aumento de 20%); cenário 9 (aumento 

de 30%); cenário 10 (aumento de 40%); cenário 

11 (aumento de 50%) e cenário 12 (substituição 

de 100%). Vale destacar que o cenário 12 é hipo-

tético, servindo apenas para fins comparativos.

2.7 Coleta de água para análises laboratoriais e 
medição da vazão 

As coletas de água foram realizadas em 5 pontos 

da sub-bacia do Bom Jardim (Fig. 5), nos dias 22 

de junho (período de estiagem), 10 de outubro 

(período de estiagem) e 14 de novembro de 2017 

(transição entre o período de estiagem e o perío-

do chuvoso).

Os pontos 1 e 2 estão localizados no córrego da 

Enxada, um dos afluentes diretos do reservatório 

do Bom Jardim, na margem direita desta represa. 

O uso do solo predominante nas proximidades 

destes pontos é a pastagem, mas também há zo-

nas agrícolas, principalmente na cabeceira desta 

microbacia. O ponto 3 está localizado no próprio 

curso do ribeirão Bom Jardim, a montante da zona 

de remanso produzida pelo reservatório. Os usos 

do solo predominantes nas adjacências deste 

ponto são a pastagem e o campo hidromórfico. 

Todavia, esta constitui, entre os 5 pontos selecio-

nados, a seção que drena a maior área a montante 

do reservatório do Bom Jardim. Consequentemen-

te, esta área de contribuição também inclui vastas 

zonas de agricultura situadas a montante do re-

Quantificação das cargas de nitrogênio e fósforo na sub-bacia hidrográfica do ribeirão Bom Jardim (MG)
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servatório. O ponto 4 está localizado no curso do 

ribeirão Bom Jardim, imediatamente a jusante do 

reservatório e próximo à cachoeira do Bom Jardim. 

O uso do solo predominante nas adjacências des-

te ponto é a pastagem e a mata. Por fim, o ponto 5 

está localizado imediatamente após a entrada do 

canal de adução, a jusante do reservatório. Entre 

todas as seções, esta é a mais próxima do reserva-

tório. O uso do solo predominante nas proximida-

des deste ponto é a pastagem.   

Desde a coleta da água até sua análise, foram res-

peitadas as exigências da Norma Brasileira (NBR) 

9898/1987: Preservação e técnicas de amostra-

gem de efluentes líquidos e corpos receptores. 

As análises foram executadas para determinação 

dos compostos: nitrato (NBR 12620/1992), nitri-

to (NBR 12619/1992), nitrogênio amoniacal (NBR 

10560/1988) e fósforo total (NBR 12772/1992).

Também foram realizadas medições da vazão ins-

tantânea nos 5 pontos da sub-bacia, por meio do 

Método Acústico Doppler (ADCP), Método do Flu-

tuador, Método do Vertedor e Método do Moline-

te, dependendo das características da seção do 

curso d’água.

A partir dos resultados das concentrações de nitra-

to, nitrito, nitrogênio amoniacal, fósforo total e da 

medição da vazão instantânea, foi possível calcular 

a descarga desses nutrientes, por meio da Eq. 2:

�̇�𝑀 = 𝑄𝑄 ∗ 𝐶𝐶	  (2) 

Na qual �̇�𝑀 = 𝑄𝑄 ∗ 𝐶𝐶	  é a descarga de massa (kg/mês), Q é a 

vazão instantânea (m³/mês) e C é a concentração 

do nutriente (kg/m³).

O cálculo da descarga tem como objetivo quan-

tificar o aporte de nutrientes na região do reser-

vatório do Bom Jardim.

Figura 5 – Localização dos pontos de coleta, reservatório e a hidrografia da sub-bacia do ribeirão Bom Jardim

Fonte:  Topodata (2017)
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2.8 Cálculo do índice de abatimento – ou de 
atenuação – de nutrientes 

Com os cenários de áreas de floresta incremen-

tais, conjectura-se que haja reduções nas cargas 

de nitrogênio e de fósforo gerados na sub-bacia. 

Uma forma de mensurar essa redução consis-

te no cálculo dos índices de abatimento de po-

luentes. Neste trabalho, o termo “poluente” faz 

referência aos nutrientes que afluem até o exu-

tório da sub-bacia. Dessa maneira, os índices de 

abatimento levam em conta a massa de poluente 

que foi reduzida, em um intervalo de tempo, me-

diante a aplicação dos cenários conservacionis-

tas. Neste caso, tais índices podem ser calcula-

dos, genericamente, de acordo com a Eq. 3:

𝐼𝐼𝐼𝐼#(%) =
(𝑀𝑀) −𝑀𝑀#)

𝑀𝑀)
× 100  (3)

Na qual, IA
k
 é o índice de abatimento, calculado 

em escala mensal, enquanto M
1
 e M

k
 são, respec-

tivamente, as massas de poluentes que aportam 

ao exutório da sub-bacia, no cenário atual (cená-

rio 1) e em um cenário k qualquer.

3 RESULTADOS
O SWAT gerou a hidrografia e discretizou a sub- 

bacia do ribeirão Bom Jardim em 28 sub-bacias 

de contribuição, conforme mostrado na Fig. 6. 

Figura 6 – Hidrografia e sub-bacias de contribuição na área da sub-bacia do ribeirão Bom Jardim, delineadas pelo SWAT

Fonte: Autor (2018)

Os componentes do ciclo hidrológico, percolação 

e escoamento superficial foram quantificados de 

acordo com o uso do solo atual da sub-bacia do 

ribeirão Bom Jardim. Os valores, retratados pelas 

médias anuais do período entre 1984 a 2016, são 

apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3 – Médias anuais da percolação e do 
escoamento superficial, por uso do solo, na sub-bacia 

do ribeirão Bom Jardim, 1984-2016 (cenário 1*)

Uso do solo Percolação (mm)
Escoamento 

superficial gerado 
(mm)

Milho 340,756 378,802

Mata 699,726 210,647

Pastagem 523,418 271,751

Campos 
hidromórficos 687,498 262,848

Soja 327,904 408,649

Cana-de-açúcar 433,030 434,369

*cenário 1: cenário de uso do solo referente ao ano de 2016

Fonte: Autor (2018)

Observando a Tabela 3, nota-se que o escoamen-

to superficial gerado na sub-bacia, para os usos do 

solo com lavouras de cana-de-açúcar, soja e mi-

lho são os que apresentam os valores médios mais 

elevados. Por outro lado, estes são os usos do solo 

que possuem os menores valores de percolação. 

Quando o solo fica exposto, sem cobertura vegetal, 

pode acontecer a formação de uma crosta superfi-

cial, formada pelo rearranjo das partículas do solo, 

ocasionado pelo impacto da chuva. Essa crosta 

reduz a capacidade de infiltração do solo, poden-

do aumentar o escoamento superficial. Esse fenô-

meno ocorre, geralmente, em áreas de lavouras em 

que o plantio possui baixa ou nenhuma cobertura 

no solo. Outro problema é a compactação do solo, 

que pode derivar de três fatores: sobrepeso das 

máquinas agrícolas; realização de operações na 

lavoura quando o solo está com umidade elevada; 

e diminuição do teor de matéria orgânica no solo. 

Quando a compactação ocorre, a percolação da 

água no solo é dificultada, podendo também ele-

var os níveis de escoamento superficial e processos 

erosivos (BERTOL et al., 2016). Um estudo realizado 

por Volk (2006) constatou que em um solo que pos-

sui uma camada compactada, mesmo sob a prática 

de plantio direto (onde há cobertura e proteção do 

solo com palhas e restos vegetais), a infiltração da 

água pode diminuir em até 70%.

Os fertilizantes minerais e orgânicos que são 

aplicados nas lavouras, com o objetivo de as-

segurar uma boa produção agrícola, podem ser 

carreados até os cursos d’água através do escoa-

mento superficial, comprometendo a qualidade 

da água. Como a maior parte da sub-bacia do 

Bom Jardim é constituída por latossolos, a adu-

bação é indispensável, uma vez que este tipo de 

solo geralmente possui baixa fertilidade.

As áreas de pastagem apresentaram valores de 

escoamento superficial relativamente baixos, 

quando comparados com o milho, a soja e a ca-

na-de-açúcar (Tabela 3). As gramíneas utilizadas 

nas pastagens cultivadas (um exemplo é a bra-

chiaria) geralmente possuem sistema radicular 

denso, que favorece a agregação e a estabilidade 

das partículas do solo, aumentando sua resistên-

cia contra os processos erosivos e maior capaci-

dade de infiltração (SALTON; TOMAZI, 2014). 

O cerrado, bioma predominante na sub-bacia do 

Bom Jardim, é a savana tropical com a maior di-

versidade do mundo, contando com 44% da sua 

fauna de espécies endêmicas (KLINK; MACHA-

DO, 2005). Com a introdução de gramíneas para 

fins forrageiros em pastagens plantadas, essas 

espécies podem se tornar invasoras, ocupando 

as áreas de vegetação natural do cerrado, con-

sequentemente diminuindo sua biodiversidade. 

Por isso, apesar das simulações terem apresen-

tado valores médios relativamente baixos para o 

escoamento superficial e elevados para a perco-

lação nas áreas de pastagem da referida sub-ba-

cia, a expansão desse uso do solo pode compro-

meter suas áreas de mata e sua biodiversidade. 

A mata é o uso do solo que menos gerou es-

coamento superficial, com uma média anual de 

210,647 mm (Tabela 3). Esse fato pode ser ex-

plicado devido à maior quantidade de resíduos 

vegetais e matéria orgânica que cobrem o solo. 

A presença desses resíduos desempenha im-

portante papel na porosidade do solo, uma vez 

que eles ajudam a manter os seus agregados, e 

consequentemente, favorecem a capacidade de 
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infiltração da água (BERTONI; LOMBARDI NETTO, 

1990). Outro fator que influencia no menor es-

coamento superficial gerado nas áreas de mata é 

a retenção da água proveniente da precipitação 

no dossel das plantas, diminuindo a disponibili-

dade para gerar o escoamento.

A quantidade de nitrato, nitrito, nitrogênio amo-

niacal e fósforo aportados para o exutório da 

sub-bacia do ribeirão Bom Jardim foi simulada 

para os 12 cenários de uso do solo, utilizando o 

modelo SWAT. Os resultados, representados em 

kg, são referentes às médias mensais, e podem 

ser visualizados nas Figs. 7, 8, 9 e 10.

Figura 7 – Média mensal do aporte de nitrato no exutório da sub-bacia do Bom Jardim

Fonte: Autor (2018)

Figura 8 – Média mensal do aporte de nitrito no exutório da sub-bacia do Bom Jardim

Fonte: Autor (2018)
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Figura 9 – Média mensal do aporte de nitrogênio amoniacal no exutório da sub-bacia do Bom Jardim

Fonte: Autor (2018)

Figura 10 – Média mensal do aporte de fósforo mineral no exutório da sub-bacia do Bom Jardim

Fonte: Autor (2018)

Observando as Figs. 7, 8, 9 e 10, nota-se que 

as quantidades de nitrogênio amoniacal, nitri-

to, nitrato e fósforo mineral aportados ao exu-

tório da sub-bacia do Bom Jardim possuem um 

comportamento semelhante, apresentando pi-

cos entre o período de dezembro e março. Esse 

comportamento é consequência, principalmen-

te, da precipitação e do escoamento superficial 

que são gerados em maior quantidade nessa 

época do ano na região estudada. Já os valores 

mais baixos são vistos entre os meses de maio e 

setembro, época de estiagem na região. A ocor-
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rência de precipitação está diretamente ligada 

ao transporte de nutrientes, pois o escoamento 

superficial gerado é um dos principais responsá-

veis pelo carreamento desses nutrientes até os 

corpos d’água de uma bacia hidrográfica. As Fig. 

7, 8, 9 e 10 também mostram o comportamento 

decrescente da quantidade de nitrito, nitrato, ni-

trogênio amoniacal e fósforo mineral aportados 

no exutório da sub-bacia do Bom Jardim, à me-

dida que as áreas de agricultura são substituídas 

por áreas de mata. No cenário 1, onde o uso do 

solo da sub-bacia é predominantemente ocu-

pado pela agricultura (64,40%), observam-se os 

valores mais elevados de nutrientes, o que pode 

ser explicado pelo fato de que as culturas reque-

rem aplicação constante de fertilizantes e corre-

ção do solo usando insumos agrícolas ricos em 

compostos orgânico e mineral. Outra razão pela 

qual a simulação do cenário 1 atingiu altos níveis 

de nutrientes pode ser atribuída ao tipo de solo, 

já que a sub-bacia é ocupada, em sua maioria, 

por latossolos, que geralmente são pouco férteis, 

necessitando de adubações para fins agrícolas. 

Panagopoulos, Makropoulos e Mimikou (2011) 

afirmam que o cultivo do solo, ou seja, a prepa-

ração da terra para fins agrícolas, atinge a mine-

ralização do nitrogênio e a mobilização do fós-

foro, deixando esses nutrientes mais passíveis 

à erosão e à lixiviação, que consistem nos prin-

cipais processos relacionados ao transporte de 

nitrogênio e fósforo. Isso acontece, geralmente, 

quando o solo apresenta condições de alta tem-

peratura e umidade, como no verão, época em 

que a maioria das lavouras temporárias de milho 

e soja são cultivadas na região Sudeste do Brasil.

Compararam-se, também, as descargas do ce-

nário 1 simuladas pelo modelo SWAT com as 

descargas medidas em campo, referentes à 

soma dos pontos 1, 2 e 3, que são os pontos que 

desaguam no reservatório, conforme apresen-

tado na Fig. 11.

De acordo com a Fig. 11, os valores de descarga 

de nitrato medidos em campo, que constituem o 

somatório dos pontos 1, 2 e 3, das 3 campanhas 

realizadas, encontram-se próximos da curva dos 

valores simulados para o cenário 1 no SWAT. Os 

valores das descargas medidos foram baixos, 

pois a medição aconteceu nos meses de estia-

gem, com vazões menores. Já os resultados do 

nitrito e do nitrogênio amoniacal ficaram bem 

distantes dos resultados simulados pelo SWAT, 

apontando valores mais elevados.

Um fato que pode explicar a discrepância nos va-

lores medidos de nitrito e nitrogênio amoniacal é 

que, no meio aquoso, o nitrogênio pode se apre-

sentar em diversas formas, conforme seu grau de 

oxidação. O nitrogênio amoniacal se oxida for-

mando o nitrito, que se oxida formando o nitrato 

(VON SPERLING, 2005). Assim, pode-se entender 

que quando um corpo d’água possui predomínio 

de nitrogênio orgânico e amoniacal, trata-se de 

uma poluição mais recente. Por outro lado, quan-

do predomina o nitrato, pode-se dizer que a po-

luição é mais antiga, já que este é o último estado 

de oxidação do nitrogênio. Como as medições fo-

ram feitas em um período onde não aconteceram 

muitos eventos de precipitação, acredita-se que 

os compostos de nitrogênio presentes na água já 

eram de carreamentos mais antigos.

Os valores das descargas de fósforo medidos em 

campo também apresentaram boa relação com 

os resultados obtidos com a simulação do SWAT. 

Os três valores encontram-se próximos à curva 

resultante da simulação. E, assim como os com-

postos nitrogenados, os valores das descargas de 

fósforo medidos foram baixos, pois as medições 

aconteceram nos meses de estiagem, com va-

zões menores.
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Figura 11 – Comparação entre as descargas de nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e fósforo simuladas pelo SWAT 
com os valores obtidos em medições de campo

Fonte: Autor (2018)

Os índices de abatimento dos nutrientes (nitrato, 

nitrito, nitrogênio amoniacal e fósforo mineral) que 

afluem até o exutório da sub-bacia do ribeirão Bom 

Jardim foram calculados em escala mensal. Esse 

índice pode ser entendido como a redução percen-

tual do aporte de nutriente, em comparação com o 

cenário 1 (atual). Os índices de abatimento de ni-

trato, nitrito, nitrogênio amoniacal e fósforo mine-

ral são apresentados nas Figs. 12, 13, 14 e 15.

Observando a Fig. 12, nota-se o coeficiente angular 

da reta referente ao nitrato igual a 0,4875, com R² de 

0,9999. O índice de abatimento do nitrato é quase 

a metade da porcentagem de reflorestamento, ou 

seja, se houver o reflorestamento de 10% de uma 

área agrícola, haverá um abatimento de 4,875% do 

aporte de nitrato que aflui até o exutório da sub- 

bacia do Bom Jardim ao mês. Considerando uma 

distribuição normal padrão com nível de confiança 

de 95%, o coeficiente angular da reta para esse nu-

triente apresentou margem de erro de ± 0,00015.

O coeficiente angular da reta referente ao nitri-

to é de 0,3624, com R² igual a 0,9981 (Fig. 13). 

Logo, se houver o reflorestamento de 10% de 

uma área de agricultura, haverá um abatimento 

de 3,624% ao mês no aporte de nitrito que aflui 

até o exutório da sub-bacia do Bom Jardim. Con-

siderando uma distribuição normal padrão com 

nível de confiança de 95%, o coeficiente angular 

da reta para este nutriente apresentou margem 

de erro de ± 0,0020.

O nitrogênio amoniacal apresenta coeficiente 

angular da reta igual a 0,4403 e R² de 0,9996. (Fig. 

14). Isso indica que, se houver o reflorestamento 

de 10% de uma área de agricultura, ocorrerá o 

abatimento de 4,403% ao mês do aporte de ni-

trogênio amoniacal para o exutório da sub-bacia 

do Bom Jardim. Considerando uma distribuição 

normal padrão com nível de confiança de 95%, 

o coeficiente angular da reta para este nutriente 

apresentou margem de erro de ± 0,00036.
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Figura 12 – Índice de abatimento de nitrato que aflui até o exutório da sub-bacia do ribeirão Bom Jardim (escala mensal)

Fonte: Autor (2018)

Figura 13 – Índice de abatimento de nitrito que aflui até o exutório da sub-bacia do ribeirão Bom Jardim (escala mensal)

Fonte: Autor (2018)
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O coeficiente angular da reta referente ao fós-

foro mineral é de 0,3744, com R² igual a 0,9987 

(Fig. 15), indicando que, se ocorrer o refloresta-

mento de 10% de uma área agrícola, resultará 

em um abatimento de 3,744% ao mês no aporte 

de fósforo mineral que aflui para o exutório da 

sub-bacia do ribeirão Bom Jardim. Consideran-

do uma distribuição normal padrão com nível 

de confiança de 95%, o coeficiente angular da 

reta para este nutriente apresentou margem de 

erro de ± 0,00043.

Verificando as Figs. 12, 13, 14 e 15, nota-se que 

o nitrato mostrou-se  o nutriente mais sensível a 

modificações, pois apresentou o maior coeficien-

te angular da reta, indicando que uma dada subs-

tituição por floresta consegue retribuir em uma 

maior atenuação deste nutriente.

Esse indicador é especialmente interessante em 

termos práticos, uma vez que permite vislum-

brar, de forma simples, a magnitude dos bene-

fícios ambientais provocados pela aplicação de 

um ou mais cenários conservacionistas.

Figura 14 – Índice de abatimento de nitrogênio amoniacal que aflui até o exutório da sub-bacia  
do ribeirão Bom Jardim (escala mensal)

Fonte: Autor (2018)
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Figura 15 – Índice de abatimento de fósforo mineral que aflui até o exutório da sub-bacia  
do ribeirão Bom Jardim (escala mensal)

Fonte: Autor (2018)

4 CONCLUSÕES
Os cenários alternativos de uso do solo propos-

tos na metodologia mostraram-se positivos, 

visto que houve uma diminuição na quantidade 

de nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e fósfo-

ro mineral aportados ao exutório da sub-bacia 

do Bom Jardim, à medida que as áreas de agri-

cultura foram substituídas por áreas de mata.

O estudo mostrou que a agricultura é o uso 

do solo que mais contribuiu para a geração de 

escoamento superficial na sub-bacia do Bom 

Jardim. Além disso, os fertilizantes minerais e 

orgânicos que são aplicados nas lavouras, com 

o objetivo de assegurar uma boa produção agrí-

cola, podem ser carreados até os cursos d’água 

através do escoamento superficial, comprome-

tendo a qualidade da água.

Constatou-se que as quantidades de nitro-

gênio amoniacal, nitrito, nitrato e fósforo mi-

neral aportados ao exutório da sub-bacia do 

Bom Jardim possuem um comportamento se-

melhante, apresentando picos entre o período 

de dezembro e março. Esse comportamento é 

consequência, principalmente, da precipitação 

e do escoamento superficial que são gerados 

em maior quantidade nessa época do ano na 

região estudada. Já os valores mais baixos são 

vistos entre os meses de maio e setembro, épo-

ca de estiagem na região. A ocorrência de pre-

cipitação está diretamente ligada ao transporte 

de nutrientes, pois o escoamento superficial 

gerado é um dos principais responsáveis pelo 

carreamento desses nutrientes até os corpos 

d’água de uma bacia hidrográfica.

Quanto ao índice de abatimento de nutrientes, 

foi verificado que o nitrato mostrou-se como 

o nutriente mais sensível a modificações, pois 

apresentou o maior coeficiente angular da reta 

(0,4875), indicando que uma dada substituição 

por floresta consegue retribuir em uma maior 

atenuação deste nutriente.
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Devido à falta de postos pluviométricos, flu-

viométricos e de dados de qualidade da água, o 

modelo SWAT não foi calibrado. Portanto, reco-

mendam-se estudos mais detalhados da região, 

com o objetivo de formar um banco de dados 

pedológico, de uso e ocupação do solo, de pa-

râmetros climáticos, meteorológicos, hidrose-

dimentológicos e de nutrientes, pois são parâ-

metros fundamentais para que as simulações 

realizadas com o SWAT, ou com outro modelo 

computacional, sejam confiáveis e apresentem 

resultados condizentes com a realidade.
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Resumo
A realidade das condições sanitárias no Ceará ainda é precária, principalmente no que se refere ao esgotamento 

sanitário, acarretando impactos diretos ao meio ambiente e para a sociedade do entorno. Um dos principais 

desafios é o gerenciamento das unidades de tratamento de esgotos já existentes. Diante disso, o objetivo deste 

estudo de caso é propor uma metodologia multicriterial de apoio à decisão que priorize intervenções às Esta-

ções de Tratamento de Esgotos (ETEs) da Bacia do Siqueira, localizada em Fortaleza - CE. O método escolhido é 

o Analytic Hierarchy Process (AHP), que trabalha com a problemática de hierarquização e permite correlacionar 

uma grande quantidade de alternativas e critérios. Apesar da sensibilidade do método às variações de julga-

mentos de valor realizadas pelos decisores, o caráter prático da pesquisa é alcançado, haja vista que a meto-

dologia proposta está embasada em critérios de facilitada reprodutibilidade, o que permitirá ações por parte 

dos órgãos licenciadores e fiscalizadores das atividades de uma ETE ou por parte da própria companhia local de 

saneamento a fim de eliminar ou atenuar possíveis não conformidades identificadas.

Palavras-chave: Análise Multicritério. AHP. Estação de Tratamento de Esgotos.

Abstract
The reality of Ceará’s sanitary conditions is still precarious, mainly on sanitary sewage, causing direct impacts on the 

environment and its surrounding communities. One of the main challenges is the management of the already existing 

sewage treatment units. Before that, the purpose of this case study is to propose a multicriterial methodology that sup-

ports decision which prioritizes interventions to the Wastewater Treatment Plants (WTP) of the Siqueira basin, located in 

Fortaleza - CE. The chosen method is the Analytic Hierarchy Process (AHP), which works with the hierarchical problem and 
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1 INTRODUÇÃO
Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 

225, todos têm direito ao meio ambiente ecolo-

gicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida. Uma 

forma de assegurar esse direito é a implantação 

e a operação de forma adequada dos sistemas de 

saneamento básico. A Lei nº. 11.445/2007 de-

fine saneamento como o conjunto dos serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza e drenagem urbana, manejo de resíduos 

sólidos e de águas pluviais. 

Quanto à efetividade desses serviços, o mais 

recente diagnóstico do Sistema Nacional de In-

formações sobre Saneamento (SNIS), realizado 

em 2016, mostrou que os índices brasileiros de 

cobertura atingiram uma média total de 83,3% 

para abastecimento de água e de 51,9% para 

coleta de esgotos, onde apenas 74,9% dos es-

gotos coletados recebem tratamento. Embora 

estes índices venham aumentando em relação 

aos últimos anos, ainda é bastante comum en-

contrarmos uma realidade precária das condi-

ções sanitárias, decorrentes tanto da carência 

crônica de recursos para investimento como 

da deficiência ou da ausência de políticas pú-

blicas, principalmente no que se refere ao es-

gotamento sanitário (BERNARDES; SCÁRDUA; 

CAMPANA, 2006). 

No estado do Ceará, a Companhia de Água e Es-

goto (CAGECE), presente atualmente em 151 mu-

nicípios, apresenta um índice geral de cobertura 

do sistema de esgotamento sanitário de apenas 

41,7%. Já Fortaleza, capital do estado, conta com 

um índice um pouco maior, mas ainda baixo, de 

62,0% (CAGECE, 2018). Segundo Magalhães 

(2017), somada a essa deficiência, há uma ma-

lha de desafios de gerenciamento das unidades 

de tratamento de esgoto já existentes, devido a 

diversos fatores, tais como sobrecarga de vazão, 

problemas de ordem operacional, ligações clan-

destinas, furtos, roubos e deterioração de equi-

pamentos e periféricos. Assim, muitas unidades 

estão continuamente apresentando resultados 

de inconformidade, não obedecendo ao exigido 

pela legislação, contribuindo assim para a conta-

minação do meio ambiente e para a proliferação 

de doenças, o que interfere na produtividade do 

indivíduo e na qualidade de vida da população, 

sendo, portanto um problema de ordem ambien-

tal, social e econômica.

Diante dessa situação, o objetivo deste trabalho 

é propor um ordenamento de priorização de in-

tervenção às Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETEs) da Bacia do Siqueira, localizada na cida-

de de Fortaleza - CE. Para isto, buscou-se utilizar 

uma metodologia de Apoio à Decisão que integre 

a subjetividade do processo a uma conjuntura 

complexa que envolve critérios ambientais, ope-

racionais e sociais.

Nesse contexto, o método escolhido para a rea-

lização desse trabalho foi o Analytic Hierarchy 

Process (AHP), que trabalha com a problemá-

tica de hierarquização e permite correlacionar 

uma grande quantidade de alternativas e crité-

rios, permitindo uma fácil compreensão e me-

lhor avaliação do problema, buscando atender 

Aplicação de metodologia de análise hierárquica (AHP) para priorização de intervenção em estações de tratamento de esgotos -  
Estudo de caso na Bacia do Siqueira, Fortaleza/CE

allows to correlate many alternatives and criteria. Despite the sensitivity of the method to variations of value judgment 

made by the decision makers, the practicality of the research is achieved, given that the proposed methodology is based 

on criteria of facilitated reproducibility, which will allow actions by the licensing agencies and inspectors of the activities 

of an WTP or by the local sanitation company itself in order to eliminate or mitigate possible identified nonconformities.

Keywords: Multi-criteria Analysis. AHP. Wastewater Treatment Plants.
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aos valores e interesses daqueles efetivamente 

envolvidos no processo decisório, permitindo 

ações por parte dos órgãos licenciadores e fis-

calizadores das atividades de uma ETE no sen-

tido de priorizar sua ação fiscalizatória ou por 

parte da própria companhia local de saneamen-

to que procure eliminar ou atenuar possíveis 

não conformidades identificadas.

2 METODOLOGIA
A pesquisa compreende as Estações de Trata-

mento de Esgotos da bacia do Siqueira, tam-

bém identificada pela prefeitura como bacia do 

Maranguapinho. Localizada na porção oeste de 

Fortaleza, é a segunda maior bacia do município, 

ocupando uma área de 84,73 km². A Fig. 1 apre-

senta o mapa da bacia com as respectivas ETEs 

do presente estudo de caso.

Lima GS, Nunes ABA, Magalhães AMC, Campos VR

Figura 1 – Mapa com as ETEs abordadas no estudo de caso

 
Fonte: Magalhães (2017).

Segundo Carleial e Araújo (2010), o percurso 

feito pelo rio principal abrange áreas de gran-

des concentrações industriais e populacionais, 

resultando em impactos ambientais de grandes 

proporções, incidindo diretamente na qualidade 

de vida das comunidades que residem em seu 

entorno, o que justifica a escolha da área para o 

estudo de caso.

Uma vez amadurecida a problemática inicial, de-

finidos os objetivos e consolidada parceria com 

a CAGECE, compreendeu-se que a metodologia 

a ser proposta deveria incorporar critérios de di-

ferentes naturezas, bem como a percepção da 

relevância destes critérios por profissionais que 

tenham no exercício da sua profissão ligação di-

reta com a temática abordada. Assim, efetuou- 

se a busca por um modelo multicritério de apoio 

à decisão que fosse capaz de atender aos requi-

sitos desta pesquisa. A seguir, apresenta-se uma 

descrição da metodologia proposta.
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2.1 Identificação dos Atores de Decisão

De acordo com Roy (1996), denomina-se ator 

(stakeholder, em inglês) todo indivíduo ou grupo 

de indivíduos de um processo decisório que pos-

sui influência direta ou indireta na decisão atra-

vés de seu sistema de valores.

Magalhães (2017) afirma que os atores envolvi-

dos no processo decisório precisam ter contato 

direto com a realidade do tema pesquisado e 

qualificação técnica para responder com acurá-

cia os questionamentos propostos, além de dis-

ponibilidade para colaborar com a pesquisa.

Assim, para o processo decisório foi feita a sele-

ção de nove atores de decisão, oriundos de três 

diferentes grupos. A Tabela 1 objetiva descrever 

de forma sucinta o perfil técnico/profissional 

dos decisores, alocando-os segundo a sua res-

pectiva classe.

Tabela 1 – Perfil técnico/profissional dos decisores

Classe de decisor Perfil técnico/profissional

Gestores da CAGECE

Engenheiro Civil especialista em Saneamento Básico. Trabalha há 2 anos diretamente na gestão das ETEs.

Engenheiro Sanitarista e Ambiental. Trabalha há 2 anos diretamente na gestão das ETEs.

Topógrafo com especialização em saneamento ambiental. Trabalha como supervisor das ETEs há 7 anos, já exercendo 
outras funções correlatas.

Autoridades de órgãos ambientais

Engenheiro Químico com especialização em saneamento ambiental. Trabalha há 10 anos na SEUMA exercendo 
funções de gerenciamento na Célula de Controle de Efluente.

Engenheiro Químico com especialização em saneamento ambiental. Longa experiência à frente de cargo  
gerencial na ACFOR.

Engenheiro Químico. Trabalha há 5 anos na SEUMA exercendo funções de licenciamento, fiscalizações e controle na 
Célula de Controle de Efluente.

Acadêmicos especialistas no  
tratamento de esgotos

Engenheiro Sanitarista e de Segurança do Trabalho, doutor  em Recursos Hídricos, MBA em Gestão Empresarial, 
professor adjunto do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará.

Engenheiro Civil, PhD em Saneamento Ambiental, professor adjunto do Departamento de Engenharia Hidráulica e 
Ambiental da Universidade Federal do Ceará e consultor de empresas públicas e privas na área de tratamento  
de esgoto.

Engenheiro Civil, doutor em Saneamento Ambiental, professor adjunto do Departamento de Engenharia Hidráulica e 
Ambiental da Universidade Federal do Ceará.

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

2.2 Definição dos Critérios de Avaliação

Para que um agente de decisão possa efetuar 

uma escolha sobre um conjunto de alternativas 

ou ações potenciais, supõe-se que sua análise 

será baseada em diferentes eixos de avaliação, 

denominados eixos de significância. Na escolha 

entre diversas alternativas, características de-

vem ser consideradas. Essas características são 

denominadas atributos. Quando a esses atri-

butos acrescenta-se um mínimo de informação 

relativa às preferências dos decisores, elas con-

vertem-se em critérios (GOMES E GOMES, 2014).

Para o processo de definição de critérios foi se-

lecionado um representante de cada uma das 

classes de decisores. Nesta etapa, os decisores 

exprimiam suas percepções tendo por base não 

somente os dados já reportados pela literatura 

ou pelos documentos oficiais da prefeitura, mas 

tendo completo acesso às informações coleta-

das em campo, perfil das informações dispo-

níveis nos bancos de dados da CAGECE ou que 

poderiam ser cedidas pelos órgãos ambientais 

responsáveis pela fiscalização destes empreen-

dimentos. Deste modo, o processo de concep-

ção dos critérios foi desenvolvido não somente 

segundo as características das ETEs em ques-

tão, mas também sempre considerando a viabi-

lidade do mecanismo de obtenção das informa-

ções pertinentes. 
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Conforme orientam Brans e Mareschal (1994), 

metodologias em que os critérios são simples-

mente agregados, sem estabelecimento prévio da 

importância relativa entre eles, comumente po-

dem apresentar falhas; deste modo, uma vez que 

os critérios são estabelecidos e de acordo com as 

diretrizes próprias da metodologia adotada, faz- 

se necessário o estabelecimento de uma ponde-

ração sob os mesmos, que reflita o sistema de va-

lores dos decisores. Diante disso, aplicou-se um 

questionário a todos os nove decisores, a fim de  

perceber a relevância de cada um dos critérios. 

Vista a amplitude do estudo, os critérios foram 

divididos em três classes: ambiental, operacional 

e social. A Tabela 2 exibe quais  critérios foram 

selecionados após o processo de análises e en-

trevistas com os atores de decisão.

Tabela 2 – Critérios avaliados pelos atores de decisão

Classe Critério

Ambiental

(C1) pH

(C2) Demanda Química de Oxigênio 

(C3) Sólidos Suspensos Totais

(C4) Escherichia coli

Operacional

(C5) Mau desempenho da unidade de desarenação

(C6) Maus odores

(C7) Descarte inadequado de lodo

(C8) Assoreamento ou presença de resíduos sólidos

(C9) Problemas no estado de conservação das unidades

(C10) Problemas no estado de conservação predial 

(C11) Problemas de segurança 

Social

(C12) Índice de Desenvolvimento Humano dos Bairros

(C13) Percentual de domicílios ligados à rede de água do bairro em que a ETE está inserida

(C14) Percentual de domicílios ligados à rede de esgoto do bairro em que a ETE está inserida

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

2.2.1 Critérios Ambientais

A Portaria nº 154/2002 da SEMACE é a legisla-

ção em instância estadual que dispõe os padrões 

de qualidade para efluentes líquidos tanto para 

as indústrias  ou qualquer fonte poluidora loca-

lizadas em áreas não dotadas de rede pública 

de esgoto provida de sistema de tratamento, 

como também para das instituições prestadoras 

de serviços públicos de esgotamento sanitário. 

Deste modo, foi a partir dos parâmetros exigi-

dos por esta legislação que se buscou constituir 

o estudo de quais parâmetros ambientais iriam 

compor este trabalho.

Deste modo, a dinâmica do processo decisório 

resultou na escolha de quatro parâmetros exigi-

dos pela Portaria nº 154/2002 da SEMACE. Fo-

ram eles: 

• Potencial hidrogeniônico - pH; 

• Demanda Química de Oxigênio - DQO [mg/L]; 

• Sólidos em Suspensão Totais - SST [mg/L]; 

• Coliformes Fecais - E. coli [NMP/100 mL]. 

2.2.2 Critérios Operacionais

Os critérios operacionais propostos visam iden-

tificar a observância de possíveis não conformi-

dades nas ETEs que compõem o estudo de caso. 

O Diagnóstico das atuais condições de drenagem 

do município de Fortaleza (FORTALEZA, 2013a) – 

documento que integra o Plano Municipal de Sa-

neamento Básico de Fortaleza – apresenta uma 

série de problemas identificados nas ETEs.

Lima GS, Nunes ABA, Magalhães AMC, Campos VR
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Entretanto, para a construção da base de infor-

mações a ser utilizada nesta pesquisa, cada uma 

das não conformidades propostas foi reavaliada 

junto com os supervisores das ETEs, a partir das 

observações em campo possibilitadas pelas visi-

tas realizadas, de modo a fazer uma atualização 

dos problemas já retratados pelo referido docu-

mento, seja pela inclusão de novas situações ad-

versas, seja pela retirada daquelas que já tiveram 

sua problemática sanada. Os critérios operacio-

nais avaliados para cada estação foram: 

• Mau desempenho na unidade de desarenação; 

• Maus odores; 

• Descarte inadequado de lodo; 

• Assoreamento ou presença de resíduos sólidos; 

• Problemas no estado de conservação das uni-

dades de tratamento; 

• Problemas no estado de conservação predial; 

• Problemas de segurança.

A Fig. 2 mostra algumas das não conformidades 

observadas durante as visitas da etapa preliminar:

Figura 2 – Parte dos problemas verificados durante visitas de campo

 
Fonte: Magalhães (2017)

2.2.3 Critérios Sociais

A composição dos critérios sociais a fim de  

avaliar a correlação entre a vulnerabilidade so-

cioambiental e a operação das ETEs foi baseada 

em um estudo realizado pela Secretaria Munici-

pal de Desenvolvimento Econômico (SDE) da Pre-

feitura de Fortaleza, que tem como base os dados 

do Censo Demográfico do IBGE realizado no ano 

de 2010 para todos os bairros existentes na capi-

tal. Os critérios avaliados foram:

• Índice de Desenvolvimento Humano dos Bairros 

(IDHB). 
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• % de domicílios ligados à rede de água (no bair-

ro em que a ETE está inserida).

• % de domicílios ligados à rede de esgoto (no 

bairro em que a rede está inserida).

2.3 Definição das Alternativas

De acordo com Gomes e Gomes (2014), uma 

ação, ou alternativa, constitui uma das possibi-

lidades de escolha do agente de decisão, iden-

tificada no início, ou mesmo no decorrer de um 

processo decisório, podendo vir a tornar-se uma 

solução para o problema em estudo.

A seleção das alternativas dependeu diretamente 

da disponibilidade – por parte da CAGECE ou da 

Prefeitura de Fortaleza – de uma série histórica 

mínima de amostras referentes aos dados qua-

litativos relacionados aos padrões de qualidade 

do efluente tratado pela ETE, conforme exigido 

pela Portaria SEMACE nº 154/2002, para que se 

pudesse alimentar o modelo de apoio à decisão a 

ser criado, neste caso ao que se refere aos quatro 

critérios da classe ambiental. Uma vez verificada 

a impossibilidade de obtenção – ou até mesmo 

a sua inexistência – destas informações a con-

tento, não foi possível integrar algumas ETEs ao 

escopo da pesquisa.

Assim, foram selecionadas cinco ETEs que con-

templam a sub-bacia do Siqueira e que com-

põem o escopo deste estudo. Essas ETEs estão 

identificadas na Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 – Identificação das ETES

Alternativa ETE Descrição Endereço

A1 Conjunto Ceará
Estação de tratamento composta por grade, caixa 

de areia, calha Parshall, poço de sucção, 03 bombas 
submersíveis, com 03 lagoas facultativas em paralelo.

Av. E, 460 - Conj. Ceará

A2 Conjunto Esperança Estação de tratamento de pequeno porte com 01 lagoa 
facultativa. Rua Paranaguá s/n

A3 Novo Mondubim II
Estação de tratamento composta por grade, poço de 

sucção, 02 bombas submersíveis, com 01 reator UASB 
e cloro (granulado).

Trav. Melquides, 264 - 
Mondubim

A4 Parque Fluminense

Estação de tratamento composta por grade, caixa 
de areia, calha Parshall, poço de sucção, 02 bombas 
instaladas em poço seco, com 01 lagoa anaeróbia 

seguida de 01 facultativa e 01 maturação, em série.

Rua Cagila Sousa, s/n (esq. 
Rua K ) - Pq. Santa Rosa 

-Mondubim

A5 Sumaré

Estação de tratamento composta por grade, caixa de 
poço de sucção, 02 bombas submersíveis, e sistema de 

tratamento em paralelo de 4 decanto-digestores e 4 
filtros anaeróbios e cloro (granulado).

Rua Nilton Montenegro, 
550 – Canindezinho

Fonte: Magalhães (2017).

2.4 Definição da problemática

A definição do tipo de problemática é uma etapa re-

levante na estruturação do processo, pois pode-se 

compreender melhor o tipo de problema em ques-

tão. Roy (1996) define quatro tipos de problemática: 

escolha, descritiva, classificação e ordenação.

Neste estudo de caso, a problemática abordada 

é a de ordenação ou hierarquia, de tal modo que 

o principal objetivo do trabalho é hierarquizar a 

intervenção nas ETEs. Esse tipo de problemática 

consiste em apresentar o problema em termos 

de ordenação das alternativas, da mais preferida 

para a menos preferida, de forma a ser possível 

determinar quais possam ser consideradas dese-

jáveis ou suficientemente satisfatórias. 

Lima GS, Nunes ABA, Magalhães AMC, Campos VR
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2.5 Escolha do Método Multicritério

Segundo Magalhães (2017), a escolha de um mé-

todo de apoio à decisão deve ser embasada pelas 

características básicas do problema, como o tipo 

de problemática, os tipos de critérios e de alter-

nativas, as formas com que as informações ao 

longo do processo decisório podem ser obtidas e 

os tipos de resultados esperados. 

Seguindo essas premissas básicas, o decisor 

pode se deparar ainda com mais de um método 

disponível, uma vez que se sabe da grande varie-

dade de métodos multicriteriais já amplamente 

utilizados pela comunidade cientifica. Para essa 

pesquisa, buscou-se um método que:

• Trabalhe com a problemática de hierarquização; 

• Seja robusto o suficiente para uma grande 

quantidade de alternativas e de critérios; 

• Estruture formalmente o problema;

• Apresente simplicidade de comparação entre pares;

• Permita checar a consistência dos pesos atri-

buídos;

• Divida os critérios em hierarquias e correlacio-

ne as alternativas com os critérios, permitindo 

uma fácil compreensão e melhor avaliação do 

problema e;

• Seja versátil.

Nesse contexto, o método escolhido para a reali-

zação desse trabalho foi o Analytic Hierarchy Pro-

cess (AHP), considerando que ele reúne todos os 

aspectos desejados.

O método AHP de Auxílio Multicritério à Tomada 

de Decisão, desenvolvido pelo matemático Tho-

mas L. Saaty em 1977, é uma técnica de análise de 

decisão e planejamento de múltiplos critérios, e 

sua aplicação reduz o estudo de sistemas comple-

xos a uma sequência de comparações aos pares 

de componentes adequadamente identificados.

Segundo Hammond, Keeney e Raiffa (2004), a 

utilização do AHP começa pela definição do pro-

blema de decisão, onde se faz necessário conhe-

cer os valores do tomador de decisão. Depois é 

preciso decompor o problema em uma hierarquia 

de critérios definidos e que tenham relevância à 

meta. A partir do momento em que essa hierar-

quia lógica está construída, os tomadores de de-

cisão avaliam as alternativas por meio da com-

paração, de duas a duas, dentro de cada um dos 

critérios, conforme mostra a Fig. 3.

Figura 3 – Estrutura hierárquica do estudo de caso

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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Nesse contexto, Saaty (2008) e Chan (2004) elen-

caram passos a serem seguidos para decompor 

uma decisão no AHP:

1. Definir o problema e determinar o tipo de co-

nhecimento procurado;

2. Estruturar a hierarquia de decisões a partir do 

topo, com o objetivo da decisão, nos níveis inter-

mediários (critérios para os quais os elementos 

subsequentes dependem), para o nível mais baixo 

(que é geralmente um conjunto de alternativas);

3. Construir um conjunto de matrizes de compa-

ração de pares;

4. Usar as prioridades obtidas das comparações 

para pesar as prioridades no nível imediatamen-

te abaixo e obter sua prioridade total ou global. 

Continuar o processo de comparação entre cri-

térios e alternativas;

5. Calcular o índice de consistência (CI). Se não 

for satisfatório, refazer os julgamentos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atribuição de peso a critérios e alternativas é 

determinante no processo de aplicação do mé-

todo, pois evidencia a influência que as preferên-

cias do tomador de decisão exercem através dos 

pesos atribuídos nos julgamentos.

Para atribuir os pesos aos julgamentos, utiliza-se 

uma escala fundamental de números absolutos, 

conhecida por escala Saaty. Mais do que uma es-

cala numérica, baseia-se em aspectos psíquicos 

que justificam a atribuições de pesos e a utiliza-

ção de níveis de importância. Trata-se de uma es-

cala verbal (definindo os pesos) apoiada em uma 

escala cardinal (que denota a intensidade dos pe-

sos), facilitando assim a verificação da melhor al-

ternativa existente. A Tabela 4 apresenta a escala:

Tabela 4 – A Escala de Saaty

Intensidade da 
importância Definição Explicação

1 Igual 
importância

Ambos os itens (critérios ou 
alternativas) contribuem 

igualmente para  
atingir o objetivo

2
Importância 
ligeiramente 

superior

3 Importância 
moderada

Experiência e julgamento 
favorecem ligeiramente um  

item (critérios ou alternativas) 
sobre o outro

4 Mais moderada

5 Forte 
importância

Experiência e julgamento 
favorecem fortemente um  

item sobre o outro

6 Mais forte

7 Importância 
muito forte

Um item é muito  
fortemente favorecido  

em detrimento de outro;  
sua dominância é demonstrada 

na prática

8 Muito mais forte

9

Importância 
absoluta 

ou extrema 
importância

A evidência favorecendo uma 
atividade sobre a outra é da mais 
alta ordem possível de afirmação

n,1 a n,9

Quando as 
atividade são 

muito próximas, 
um decimal é 

adicionado a 1 
para mostrar a 
sua diferença, 

conforme 
apropriado

Comparar duas atividades 
estreitas, favorecendo a maior 
com o acréscimo de decimais

Recíprocos

Valores inversos 
aos pesos de 
julgamentos: 

(1/n) onde “n” é 
o peso atribuído

Suposição lógica

Fonte: Adaptado de Saaty (2013)

Nas etapas de comparações paritárias é utilizada 

a Matriz de Comparação em Pares, também cha-

mada de Matriz de Julgamentos. Godoi (2014) 

ressalta que a matriz é construída a partir da 

comparação entre dois itens, entre os critérios 

existentes bem como entre as alternativas dispo-

níveis. A Tabela 5 a seguir apresenta a matriz de 

comparação paritária dos critérios do presente 

trabalho, com base na média das notas atribuí-

das pelos decisores.
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Tabela 5 – Matriz de Comparação Paritária ou Matriz de Julgamentos

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

C1 1 1/5 1/3 1/5 1/3 1/4 1/3 1/3 1/4 3 1 1/3 1/4 1/5

C2 5 1 4 1/2 4 3 4 4 3 6 5 4 3 1/2

C3 3 1/4 1 1/4 2 3 2 2 1/3 4 3 2 1/3 1/4

C4 5 2 4 1 4 3 4 4 3 6 5 4 3 2

C5 3 1/4 1/2 1/4 1 1/3 1 2 1/3 4 3 2 1/3 1/4

C6 4 1/3 1/3 1/3 3 1 3 3 1 5 4 3 1/2 1/3

C7 3 1/4 1/2 1/4 1 1/3 1 2 1/3 4 3 2 1/3 1/4

C8 3 1/4 1/2 1/4 1/2 1/3 1/2 1 1/3 4 3 1 1/3 1/4

C9 4 1/3 3 1/3 3 1 3 3 1 5 4 3 1/2 1/3

C10 1/3 1/6 1/4 1/6 1/4 1/5 1/4 1/4 1/5 1 1/3 1/4 1/5 1/6

C11 1 1/5 1/3 1/5 1/3 1/4 1/3 1/3 1/4 3 1 1/3 1/4 1/5

C12 3 1/4 1/2 1/4 1/2 1/3 1/2 1 1/3 4 3 1 1/3 1/4

C13 4 1/3 3 1/3 3 2 3 3 2 5 4 3 1 1/3

C14 5 2 4 1/2 4 3 4 4 3 6 5 4 3 1

TOTAL 44,33 7,82 22,25 4,82 26,92 18,03 26,92 29,92 15,37 60 44,33 29,92 13,37 6,32

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Os julgamentos são feitos comparando o ele-

mento linha aos pares respectivos nas colunas. 

Dessa forma, tem-se que o critério “C1 – pH” 

apresenta igual importância (intensidade 1 na 

Escala de Saaty) sobre o critério  “C11 – Seguran-

ça” e importância moderada (intensidade 3 na 

escala de Saaty) sobre o critério “C10 – Estado de 

conservação predial”. As células que apresentam 

frações representam os julgamentos recíprocos, 

ou seja, valores apresentados na forma inver-

sa ao peso atribuído na avaliação, de tal forma 

que se o critério “C2 – Demanda Química de Oxi-

gênio” é 5 vezes mais importante que o critério  

“C1 – pH”, logo, “C1 – pH” apresentará um quinto 

da força de “C2 – Demanda Química de Oxigê-

nio”. As mesmas análises podem ser realizadas 

comparando os demais critérios em pares.

Após as comparações paritárias, os julgamentos 

precisam ser normalizados visando à obtenção 

do Índice de Consistência (IC). A normalização 

será obtida pela divisão dos valores de cada peso 

de julgamento sobre o total apurado para cada 

coluna. A Tabela 6 mostra os resultados da nor-

malização dos julgamentos:

Tabela 6 – Normalização dos julgamentos

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

C1 0,023 0,026 0,015 0,042 0,012 0,014 0,012 0,011 0,016 0,050 0,023 0,011 0,019 0,032

C2 0,113 0,128 0,180 0,104 0,149 0,166 0,149 0,134 0,195 0,100 0,113 0,134 0,224 0,079

C3 0,068 0,032 0,045 0,052 0,074 0,166 0,074 0,067 0,022 0,067 0,068 0,067 0,025 0,040

C4 0,113 0,256 0,180 0,208 0,149 0,166 0,149 0,134 0,195 0,100 0,113 0,134 0,224 0,317

C5 0,068 0,032 0,022 0,052 0,037 0,018 0,037 0,067 0,022 0,067 0,068 0,067 0,025 0,040

C6 0,090 0,043 0,015 0,069 0,111 0,055 0,111 0,100 0,065 0,083 0,090 0,100 0,037 0,053

C7 0,068 0,032 0,022 0,052 0,037 0,018 0,037 0,067 0,022 0,067 0,068 0,067 0,025 0,040

C8 0,068 0,032 0,022 0,052 0,019 0,018 0,019 0,033 0,022 0,067 0,068 0,033 0,025 0,040

C9 0,090 0,043 0,135 0,069 0,111 0,055 0,111 0,100 0,065 0,083 0,090 0,100 0,037 0,053

C10 0,008 0,021 0,011 0,035 0,009 0,011 0,009 0,008 0,013 0,017 0,008 0,008 0,015 0,026

C11 0,023 0,026 0,015 0,042 0,012 0,014 0,012 0,011 0,016 0,050 0,023 0,011 0,019 0,032

C12 0,068 0,032 0,022 0,052 0,019 0,018 0,019 0,033 0,022 0,067 0,068 0,033 0,025 0,040

C13 0,090 0,043 0,135 0,069 0,111 0,111 0,111 0,100 0,130 0,083 0,090 0,100 0,075 0,053

C14 0,113 0,256 0,180 0,104 0,149 0,166 0,149 0,134 0,195 0,100 0,113 0,134 0,224 0,158

Fonte: Elaborada pela autora (2018)
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Após a normalização, é preciso determinar a 

contribuição de cada critério na meta organiza-

cional. Essa contribuição é calculada a partir do 

chamado Vetor de Prioridade ou Vetor de Eigen. 

Segundo Vargas (2010), o vetor de Eigen apre-

senta os pesos relativos entre os critérios e é 

obtido de modo aproximado por meio da média 

aritmética dos valores de cada um dos critérios. 

O cálculo do vetor para cada um dos critérios em 

análise é mostrado na Tabela 7.

Tabela 7 – Cálculo do Vetor de Eigen

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

0,022 0,140 0,062 0,174 0,044 0,073 0,044 0,037 0,082 0,014 0,022 0,037 0,093 0,155

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

O resultado do cálculo dos vetores de Eigen pode 

ser interpretado como a participação percentual 

de cada item avaliado, representando a impor-

tância percentual de cada item. 

O passo seguinte é a determinação do Número 

Principal de Eigen, obtido por meio da somatória 

do produto de cada elemento do vetor de Eigen, 

conforme cálculos na Tabela 7 anterior, multiplica-

dos pelo total de cada coluna calculado na Tabela 

5. Considerando os valores apresentados, tem-se:

(0,022*44,33) + (0,140*7,82) + (0,062*22,25) + 

(0,174*4,82) + (0,044*26,92) + (0,073*18,03) + 

(0,044*26,92) + (0,037*29,92) + (0,082*15,37) 

+ (0,014*60) + (0,022*44,33) + (0,037*29,92) + 

(0,093*13,37) + (0,155*6,32) = 15,490

Com esses valores é possível determinar o Índice 

de Consistência (CI), que conforme Saaty (2013) 

é obtido pela Eq. 1:

CI =   (1)

Onde:

CI – Índice de Consistência, do inglês Consistency 

Index.

ʎ
máx 

– Maior autovetor da matriz, equivalente ao 

n° principal de Eigen.

n – número de elementos da matriz.

No presente estudo de caso temos:

CI =    = 0,11

O valor obtido como Índice de Consistência (CI) 

será utilizado na obtenção da Taxa de Cons-

ciência, do inglês Consistency Ratio (CR). A Taxa 

de Consistência é determinada pela razão entre 

o CI e o Índice de Consistência Aleatória, do in-

glês Random Inconsistency (RI). Segundo Vargas 

(2010), a matriz será considerada consistente se 

a razão for menor que 10%, conforme mostra a 

Eq. 2:

CR =    < 0,1 ~ 10%  (2)

O valor de RI pode ser observado na Tabela 8 a 

seguir, que relaciona o número de elementos da 

matriz com valores fixos usados como referência 

e calculados em laboratório. 

Tabela 8 – Índices de Consistência Aleatória

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59

Fonte: Saaty (2013)
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No estudo em análise, há quatorze critérios, logo 

o valor de RI utilizado será 1,57. Portanto:

CR =  = 0,07 = 7%

Observa-se que CR < 0,1. A matriz de julgamen-

tos é consistente.

O processo de julgamentos paritários é funda-

mental para o sucesso de uma análise pelo mé-

todo AHP. No entanto, a comparação em pares 

impede muitas vezes que todo o conjunto de itens 

avaliados (critérios e alternativas) seja considera-

do. Nesse contexto, a fim de auxiliar o tomador de 

decisão a ter uma visão mais completa do projeto 

em análise, surge o conceito de julgamento holís-

tico, pautado na observação a partir do todo.

Nesta etapa foram construídas matrizes com-

parando todas as alternativas tendo como nor-

teador cada um dos critérios escolhidos. Dessa 

forma, o decisor foi orientado a atribuir pesos 

conforme a força da alternativa diante das de-

mais, pautando-se pelo critério norteador. As Eq. 

3 e 4 a seguir mostram como são atribuídos os 

julgamentos:

Se RJ > J∴ (RJ – J) + 1  (3)

Se RJ <J∴1/[(J - RJ) + 1]   (4)

Em que:

RJ – referência de julgamento (elemento linha na 

matriz de comparação paritária);

J – julgado (elemento coluna na matriz de com-

paração paritária).

Segundo Godoi (2014), no julgamento holístico 

deve-se atribuir peso aos itens e utilizar as fór-

mulas para construção dos julgamentos na ma-

triz de julgamentos paritários para então proce-

der às análises de consistência e verificação da 

melhor alternativa.

Nesse contexto, seguem as etapas de execução 

do julgamento holístico para esse estudo de 

caso. A Tabela 9 apresenta os pesos e a Tabela 10 

apresenta o julgamento holístico dos critérios.

Tabela 9 – Pesos dos Critérios

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

PESO 6 9 7 9 7 8 7 7 8 5 6 7 8 9

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Tabela 10 – Julgamento holístico dos critérios

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

C1 1 0,25 0,5 0,25 0,5 0,33 0,5 0,5 0,33 2 1 0,5 0,33 0,25

C2 4 1 3 1 3 2 3 3 2 5 4 3 2 1

C3 2 0,33 1 0,33 1 0,5 1 1 0,5 3 2 1 0,5 0,33

C4 4 1 3 1 3 2 3 3 2 5 4 3 2 1

C5 2 0,33 1 0,33 1 0,5 1 1 0,5 3 2 1 0,5 0,33

C6 3 0,5 2 0,5 2 1 2 2 1 4 3 2 1 0,5

C7 2 0,33 1 0,33 1 0,5 1 1 0,5 3 2 1 0,5 0,33

C8 2 0,33 1 0,33 1 0,5 1 1 0,5 3 2 1 0,5 0,33

C9 3 0,5 2 0,5 2 1 2 2 1 4 3 2 1 0,5

C10 0,5 0,2 0,33 0,2 0,33 0,25 0,33 0,33 0,25 1 0,5 0,33 0,25 0,2

C11 1 0,25 0,5 0,25 0,5 0,33 0,5 0,5 0,33 2 1 0,5 0,33 0,25

C12 2 0,33 1 0,33 1 0,5 1 1 0,5 3 2 1 0,5 0,33

C13 3 0,5 2 0,5 2 1 2 2 1 4 3 2 1 0,5

C14 4 1 3 1 3 2 3 3 2 5 4 3 2 1

Fonte: Elaborada pela autora (2018)
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Repetindo o procedimento para o cálculo da Taxa 

de Consistência, temos que:

CR = 0,0075

Como CR < 0,1, os pesos atribuídos na matriz de jul-

gamento dos critérios se mostraram consistentes. 

A partir disso, o julgamento holístico foi aplica-

do a cada uma das alternativas existentes, se-

guindo o mesmo roteiro da etapa descrita an-

teriormente. A Tabela 11 mostra os pesos das 

alternativas atribuídos pelos decisores, em re-

lação a cada critério. 

Tabela 11 – Pesos das alternativas em relação aos critérios

ALTERNATIVAS
Conjunto Ceará Conjunto 

Esperança
Novo 

Mondubim II
Parque 

Fluminense Sumaré
CRITÉRIOS

pH 8 7 8 5 7

Demanda Química de Oxigênio 6 5 9 3 7

Sólidos Suspensos Totais 6 7 9 1 6

E. coli 9 9 3 8 7

Mau desempenho da unidade de desarenação 3 6 2 6 4

Maus odores 3 6 2 5 4

Descarte inadequado de lodo 3 6 2 6 4

Assoreamento ou presença de resíduos sólidos 3 6 2 6 4

Problemas no estado de conservação das unidades 3 6 2 5 4

Problemas no estado de conservação predial 4 8 3 7 5

Problemas de segurança 4 6 2 6 4

IDH dos bairros 5 4 3 3 2

% domicílios ligados à rede de água 9 6 3 3 2

% domicílios ligados à rede de esgoto 9 7 7 7 8

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

O desenvolvimento do julgamento holístico das alternativas em relação ao critério pH está presente na 

Tabela 12, assim como o valor calculado da sua Taxa Consistência (CR). 

Tabela 12 – Julgamento holístico das alternativas – Critério: pH

pH Conjunto Ceará Conjunto 
Esperança

Novo 
Mondubim II

Parque 
Fluminense Sumaré

Conjunto Ceará 1 2 1 4 2

Conjunto Esperança 0,5 1 0,5 3 1

Novo Mondubim II 1 2 1 4 2

Parque Fluminense 0,25 0,33 0,25 1 0,33

Sumaré 0,5 1 0,5 3 1

CR = 0,006

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Repetindo o julgamento das alternativas perante 

cada um dos critérios, observou-se que todos os 

valores de taxa de consistência são consistentes, 

ou seja, possuem CR < 0,1 (10 %).

Para obter a importância final de cada alterna-

tiva, foram calculados os pesos relativos das 

alternativas (Vetor de Eigen) para depois mul-

tiplicá-los pelos pesos relativos dos critérios, já 

calculados na Tabela 7. O valor total é obtido so-

mando-se os resultados dos diferentes passos. 

Assim, para a alternativa A1 (Conjunto Ceará), a 

pontuação final é obtida da seguinte forma:
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(0,303*0,022) + (0,147*0,140) + (0,136*0,062) + 

(0,324*0,174) + (0,091*0,044) + (0,099*0,073) + 

(0,091*0,044) + (0,091*0,037) + (0,099*0,082) + 

(0,083*0,014) + (0,130*0,022) + (0,402*0,037) + 

(0,557*0,093) + (0,394*0,155) = 0,251

Procedendo da mesma forma para as demais  

alternativas, obtemos a Matriz de Decisão 

a seguir, que mostra o peso atribuído a cada  

critério, o desempenho das alternativas em  

relação a cada critério e o total (resultado)  

que corresponde ao somatório das multi-

plicações entre o peso de cada critério e o  

respectivo desempenho das alternativas na-

quele critério:

Tabela 13 – Matriz de Decisão

C1
0,022

C2
0,140

C3
0,062

C4
0,174

C5
0,044

C6
0,073

C7
0,044

C8
0,037

C9
0,082

C10
0,014

C11
0,022

C12
0,037

C13
0,093

C14
0,155 Total

A1 0,303 0,147 0,136 0,324 0,091 0,099 0,091 0,091 0,099 0,083 0,130 0,402 0,557 0,394 0,251

A2 0,165 0,094 0,219 0,324 0,352 0,416 0,352 0,352 0,416 0,441 0,342 0,244 0,239 0,124 0,260

A3 0,303 0,485 0,478 0,037 0,058 0,062 0,058 0,058 0,062 0,054 0,056 0,137 0,078 0,124 0,161

A4 0,065 0,045 0,031 0,192 0,352 0,262 0,352 0,352 0,262 0,291 0,342 0,137 0,078 0,124 0,171

A5 0,165 0,229 0,136 0,123 0,146 0,161 0,146 0,146 0,161 0,131 0,130 0,079 0,048 0,234 0,157

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Dos valores totais da Matriz de Decisão, é pos-

sível obter o ordenamento de priorização de in-

tervenção às ETEs, ranqueando as estações em 

ordem de maior prioridade, conforme exibido na 

Tabela 14.

Tabela 14 – Hierarquização de intervenção às ETEs

Ordem ETE

1° A2 - Conjunto Esperança 0,260

2° A1 - Conjunto Ceará 0,251

3° A4 - Parque Fluminense 0,171

4° A3 - Novo Mondubim II 0,161

5° A5 - Sumaré 0,157

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Da análise da hierarquização das ETEs, observa- 

se que o melhor desempenho foi da alternativa 

A2 (Conj. Esperança) com 26,0%; que, compa-

rativamente com os desempenhos das demais 

alternativas, pode ser considerado um resultado 

pouco robusto neste primeiro momento, indi-

cando que as alternativas que estão sendo estu-

dadas possuem atributos semelhantes.

Diante disso, é importante examinar quão sensí-

vel é a alternativa escolhida se as variáveis envol-

vidas no modelo de decisão forem alteradas. Isso 

ajuda o tomador de decisão a visualizar possíveis 

caminhos em eventuais situações não previstas. 

Nesse contexto, a Análise de Sensibilidade sur-

ge como uma ferramenta de análise mais crítica, 

pois considera a sensibilidade do valor da variá-

vel dependente devido a mudanças dos valores 

das variáveis independentes. Para este estudo de 

caso, a Análise de Sensibilidade foi realizada da 

seguinte forma: os valores dos pesos atribuídos 

para cada uma das alternativas em relação aos 

critérios ambientais foram completamente al-

terados, conforme mostra a Tabela 15. Os julga-

mentos dos demais critérios permanecem iguais.
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Tabela 15 – Análise de Sensibilidade: Variações de julgamentos – Critérios ambientais

ALTERNATIVAS
Conjunto Ceará Conjunto 

Esperança
Novo 

Mondubim II
Parque 

Fluminense Sumaré
CRITÉRIOS

pH 8 7 8 5 7

Demanda Química de Oxigênio 6 5 9 3 7

Sólidos Suspensos Totais 6 7 9 1 6

E. coli 9 9 3 8 7

Mau desempenho da unidade de desarenação 3 6 2 6 4

Maus odores 3 6 2 5 4

Descarte inadequado de lodo 3 6 2 6 4

Assoreamento ou presença de resíduos sólidos 3 6 2 6 4

Problemas no estado de conservação das unidades 3 6 2 5 4

Problemas no estado de conservação predial 4 8 3 7 5

Problemas de segurança 4 6 2 6 4

IDH dos bairros 5 4 3 3 2

% domicílios ligados à rede de água 9 6 3 3 2

% domicílios ligados à rede de esgoto 9 7 7 7 8

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Observa-se que a Tabela 14 surge a partir da substituição dos novos pesos na Tabela 11. A Tabela 16 

mostra a nova Matriz de Decisão e a Tabela 17 o resultado da nova hierarquia, ambas obtidas a partir dos 

novos julgamentos. 

Tabela 16 – Análise de Sensibilidade: Matriz de Decisão

C1
0,022

C2
0,140

C3
0,062

C4
0,174

C5
0,044

C6
0,073

C7
0,044

C8
0,037

C9
0,082

C10
0,014

C11
0,022

C12
0,037

C13
0,093

C14
0,155 Total

A1 0,062 0,042 0,215 0,485 0,091 0,099 0,091 0,091 0,099 0,083 0,130 0,402 0,557 0,394 0,263

A2 0,042 0,273 0,343 0,089 0,352 0,416 0,352 0,352 0,416 0,441 0,342 0,244 0,239 0,124 0,249

A3 0,132 0,177 0,343 0,227 0,058 0,062 0,058 0,058 0,062 0,054 0,056 0,137 0,078 0,124 0,139

A4 0,260 0,425 0,065 0,057 0,352 0,262 0,352 0,352 0,262 0,291 0,342 0,137 0,078 0,124 0,207

A5 0,504 0,084 0,034 0,143 0,146 0,161 0,146 0,146 0,161 0,131 0,130 0,079 0,048 0,234 0,142

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Tabela 17 – Análise de Sensibilidade: Hierarquização 
de intervenção às ETEs

Ordem ETE

1° A1 - Conjunto Ceará 0,263

2° A2 - Conjunto Esperança 0,249

3° A4 - Parque Fluminense 0,207

4° A5 - Sumaré 0,142

5° A3 - Novo Mondubim II 0,139

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Após a Análise de Sensibilidade é possível per-

ceber uma mudança na hierarquia das ETEs, po-

rém as alternativas A1 e A2 se mantiveram com 

melhor desempenho em relação às demais, mos-

trando que dentre as alternativas elas devem 

possuir prioridade de intervenção. Dessa forma, 

segundo as preferências do decisor, a hierarquia 

a ser considerada como resultado final desse tra-

balho é a descrita na Tabela 14.

4 CONCLUSÃO
Naturalmente, o presente artigo sofre as limita-

ções comuns à descrição de uma longa pesquisa 

conceitual que necessita ser sintetizada em pou-

cas linhas. Porém, a partir de seu caráter explora-

tório, é possível afirmar que o ordenamento para 

priorização de intervenção às ETEs que apresen-

Lima GS, Nunes ABA, Magalhães AMC, Campos VR
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tem desconformidades de naturezas diversas 

mostrou ser uma problemática passível de reso-

lução a partir de uma metodologia multicritério 

de apoio à decisão.

A utilização do método AHP revelou-se como uma 

ferramenta matemática de fácil reprodutibilida-

de, transformando informações essencialmente 

quantitativas em informações que permitiram es-

tabelecer uma relevância entre uma alternativa e 

outra a partir da escala de Saaty, possibilitando a 

elaboração da estrutura hierárquica e facilitando 

o processo decisório. A qualidade das avaliações 

realizadas pelos tomadores de decisão foi um as-

pecto importante, pois a coerência das respostas 

pôde ser calculada pelo índice de inconsistência, 

permitindo a avaliação da consistência e a regula-

ridade das opiniões dos decisores.

Um aspecto negativo é que a análise multicrité-

rio é altamente sensível às variações de julga-

mentos de valor realizadas; pequenas alterações 

nos valores da decisão podem alterar completa-

mente os resultados obtidos. Por isso, é impor-

tante lembrar-se do caráter recomendativo da 

metodologia aplicada. Assim, durante uma pos-

sível adoção dos resultados gerados para o orde-

namento de priorização de intervenção nas ETEs, 

pode ainda existir alterações segundo fatores ex-

ternos aos compilados pelos critérios propostos.

No mais, a metodologia proposta conseguiu 

integrar a conjuntura complexa que envolve 

critérios ambientais, operacionais e sociais, 

consensualmente validados por todos os repre-

sentantes das classes de decisores. Considera- 

se, então, que os objetivos do trabalho foram 

atingidos e a metodologia multicritério tornou 

possível estruturar o processo de decisão de 

forma racional e transparente.
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Resumo
As técnicas espectrofotométricas na região do UV-VIS, atualmente, são as principais formas indiretas de de-

terminação dos parâmetros de matéria orgânica em corpos hídricos por apresentarem resultados satisfató-

rios. Nesse contexto, o presente estudo visa comparar alguns métodos que empregam as Absorbâncias únicas 

(UV230
, UV

235
, UV

250
, UV

254
, UV

270
, UV

275
, UV

280
, UV

285
, UV

365
, UV

465
, UV

665
), tendo como proposta de trabalho a in-

tegração da área de absorbância nos espectros de onda de 230 a 290 nm (A
230~290

) em relação a carbono orgâ-

nico dissolvido (COD), demanda química de oxigênio filtrada (DQO
f
) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO). 

Para tanto, as análises foram realizadas em três corpos hídricos com características distintas. A fim de verificar 

possíveis interações, foram determinadas as razões entre as absorbâncias nos comprimentos de onda; 250 e 

365 nm (E2
/E

3
), e para 465 e 665 nm (E

4
/E

6
), Absortividade Específica a 254 nm (SUVA

254
) e 285 (SUVA

285
). De 

acordo com os resultados (p<0,001 e n=90), a correlação para COD apresentou uma forte relação (R=0,965), e 

para DQOf (R=0,8780) para A
230~290

, seguida em ordem decrescente; UV
275

>UV
280

> UV
270

>UV
250

>UV
254

, para COD 

e UV
235

>UV
270

> UV
280

>UV
254

>UV
250

> UV
275

> UV
285

, para DQO. E não houve relações de caracterização possíveis 

para SUVA285, e E2/E3 e E4/E6, para possíveis interações e ou comparações. Além disso, de acordo com as 

condições e resultados apresentados, A
230-290

 demonstrou ser um parâmetro promissor (p<0,001) no sentido de 

atuar nas estimativas de concentração de COD (R=0,98547) e DQO (R=0,9203).

Palavras-chave: UV-VIS. Matéria Orgânica. Qualidade de Água

Abstract
Nowadays, spectrophotometric techniques in the UV-VIS part are the overriding ways to get organic matter in-

dicators in water bodies because they have pointed satisfactory results. In the context, the present study aims to 

compare some methods that employ absorbances technologies like UV230
, UV

235
, UV

250
, UV

254
, UV

270
, UV

275
, UV

280
, 

UV285, UV365
, UV

465
, UV

665
, being the proposal, this work the area of the absorbance measured in the 230 to 290 nm  

(A230 ~ 290
) by spectral wave to determine dissolved organic carbon (COD), filtered oxygen demand (DQO

f
) and bio-

chemical oxygen demand (BOD). For this, the analysis were conducted in three water bodies with different charac-
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, as informações sobre a qualidade de 

água se restringem a realizações de campanhas 

programadas com coletas pontuais e sazonais, ge-

ralmente em regimes de chuva e seca. Contudo, 

um dos principais entraves para essa tarefa resi-

de na dificuldade do processamento posterior das 

análises; entre elas, destacam-se: o transporte, 

o acondicionamento, a distância e a utilização de 

equipamentos, além de materiais de alto custo. E, 

de um modo geral, os processos de monitoramento 

dos corpos hídricos do Brasil são incipientes, uma 

vez que carecem de muitas informações sobre os 

principais parâmetros relativos à qualidade de 

água, embora essas informações sejam de funda-

mental importância a fim de avaliar aspectos bió-

ticos e abióticos dos mananciais, servindo inclusive 

para caracterizações ambientais, bem como para 

tomadas de decisões frente aos requisitos da Lei 

Conama – 357/2005 –,  sem mencionar as de ou-

tros órgãos responsáveis pelo controle ambiental 

(LOPARDO et al., 2008; KNAPIK et al., 2016). Dentre 

muitos, um dos principais parâmetros que refletem 

a qualidade da agua é a concentração de matéria 

orgânica, sendo indiretamente aferida por meio 

de outros parâmetros, tais como: Demanda Quí-

mica de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) e Carbono Orgânico Total (COT), 

segundo Lopardo et al. (2008) e Visco et al. (2004). 

Além desses, há também o Carbono Orgânico Dis-

solvido (COD), Ultravioleta (UVʎ) (APHA, 2012), a Ab-

sorbância Ultravioleta Específica em comprimento 

de onda predeterminado a 254 nm (SUVA
254

), e a 

285 nm (SUVA
285

) conforme sugerido nos trabalhos 

de Weishaar et al. (2003), Rostan & Cellot (1995) 

respectivamente. Destes, SUVAʎ e UVʎ, onde ʎ, é re-

presentado por um comprimento de onda qualquer 

(UV-VIS), são empregados como medidas indiretas 

de DQO, DBO, TOC e COD, parâmetros estes que re-

presentam: taninos, ligninas, substâncias húmicas 

ou refratárias que absorvem fortemente energia na 

região do espectro, situada entre 200 a 400 nm, ou, 

nesse mesmo intervalo um comprimento de onda 

específico que possua melhor absorção (TRAINA et 

al., 1990; KORSHIN et al., 1997; WESTERHOFF e AN-

NING, 2000; LOPARDO et al., 2008, APHA, 2012). E, 

para o comprimento de onda único, UV254
 é padro-

nizado como um parâmetro de determinação de 

matéria orgânica (APHA, 2012; DOBBS et al., 1972), 

e 280 nm também já foi utilizado com resultados 

satisfatórios em trabalho de Chin et al. (1994). De 

Haan e De Boer (1987), Minero et al. (2007) e Peu-

ravuori e Pihlaja (1997) utilizaram a razão entre os 

comprimentos de onda específicos 250 e 365 nm 

(E2
/E

3
) para estimar concentração de matéria orgâ-

nica para águas naturais no sentido de determinar o 

tamanho molecular de substâncias húmicas e com-

postos aromáticos. Senesi et al. (1989) e Chen et al. 

(2002) utilizaram a razão entre os comprimentos de 

onda 465 e 665 nm (E
4
/E

6
) para determinar as pro-

priedades orgânicas (húmica ou fúlvica).  Hao et al. 

(2006) e Guo et al. (2011) encontraram forte corre-

lação com compostos orgânicos em seus trabalhos 

teristics; and in order to verify interactions, the ratios between the wavelength absorbances were determined 250 

and 365 nm (E2
 / E

3
), and for 465 and 665 nm (E

4
 / E

6
) specifies absorbance a 254 nm (SUVA

254
) and 285 (SUVA

285
). 

According to the results (p <0.001 and n = 90), the correlation for COD showed a strong equilibrium (R = 0.965), 

and for DQOf
 (R = 0.8780) to A

230 ~ 290
, followed in decreasing order; UV

275
> UV

280
> UV

250
> UV

250
> UV

254
, UV

250
> 

UV250
> UV

250
> UV

250
> UV

250
> UV

250
> UV

250
> UV

250
> UV

285
, for COD. There were not possible characterization rela-

tionships for SUVA285
, and E

2
 / E

3
 and E

4
 / E

6
, for possible interactions and/or comparisons. In addition, according to 

the conditions and results presented, A230-290 
was shown to be a promising parameter (p <0.001) in order to act on 

the COD concentration estimates (R = 0.98547) and COD (R = 0.9203).

Keywords: UV-VIS. Organic Matter. Water Quality.
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quando utilizaram a área do espectro formado no 

intervalo de comprimento de onda 226–400 nm.

Dessa maneira, as técnicas que envolvem a res-

posta espectral na região UV-VIS são utilizadas fre-

quentemente a fim de determinar indiretamente 

os parâmetros de qualidade de água, em especial 

as concentrações de matéria orgânica presentes na 

água, seja em laboratório ou em sondas submer-

síveis (VAN DER BROEKE et al., 2006, BRITO et al., 

2014, LANGERGRABER et al., 2004; GRUBER et al., 

2006; LOURENÇO et al., 2008; TORRES E BERTRAN-

D-KRAJEWSKI, 2008; MARIBAS et al., 2008; CARRÉ 

et al., 2017). Nesse contexto, considerando princi-

palmente que o material orgânico absorve maior 

energia nos comprimentos de onda entre 230 a 290 

nm, objetiva-se com este  trabalho comparar a cor-

relação da área integrada da curva do espectro for-

mado, A230~290
), os usuais UV

254
, e UV

230
, UV

235
, UV

250
, 

UV
270

, UV
275

, UV
280

, UV
285

, UV
365

, UV
465

, UV
665

, com os 

parâmetros; COD, DQO e DBO obtidos em três cor-

pos hídricos distintos. 

2 METODOLOGIA
A bacia hidrográfica do Rio Taquari recebe muitos 

tributários, entre eles o Rio Coxim, e exerce papel 

fundamental para abastecer a Bacia do Alto Pa-

raguai (GALDINO E VIEIRA, 2006; GUNTZEL et al., 

2012). Palco de muitas discussões científicas, re-

gistra há cerca de 30 anos elevado aporte de se-

dimentos, intensificados pela grande expansão 

agropecuária (BRASIL, 1997a, c; ANA/GEF/PNU-

MA/OEA, 2004; GALDINO E PELLEGRIN, 2003; 

ASSINE, 2005; BACANI E LUCHIARI, 2014). Essas 

alterações promovem mudanças significativas 

nas características bióticas e abióticas (OLIVEI-

RA E CALHEIROS, 2006).

2.1 Área de Estudo

O presente estudo foi realizado em dois corpos 

hídricos, Rios Coxim e Taquari, ambos de rele-

vância para a região, localizados na cidade de  

Coxim-MS.

 
Figura 1. Rio Taquari (P1), Rio Coxim (P2) e Jusante P3, Município de Coxim-MS (ANA-IBGE, 2017) alterado pelo autor.
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As campanhas ocorreram sempre no perío-

do matutino, encerrando os estágios de es-

tiagem e cheia nas referidas datas e coletas; 

17/09/2015 (C1) 19/10/2015 (C2); 20/11/2015 

(C3); 06/12/2015 (C4); 22/12/2015 (C5); 

07/01/2016 (C6); 23/01/2016 (C7); 08/02/2016 

(C8); 27/03/2016 (C9); 12/04/2016 (C10), nos 

seguintes pontos: a montante do Rio Taquari (P1) 

18º31’44’’S e 54º43’59’’W, no Rio Coxim (P2) 

18º32’02’’S e 54º44’09’’W e a jusante da con-

fluência de P1 e P2, denominado (P3) 18º30’39’’S 

e 54º44’56’’W  (Fig. 1).  As amostras de água fo-

ram coletadas em três profundidades por ponto: 

0,20 (s), 0,5 (m) e 1,0 (f) aproximadamente, acon-

dicionadas e refrigeradas em caixas térmicas em 

frascos de polietileno, e, para determinação dos 

parâmetros de matéria orgânica, em frascos de 

vidro. In situ foram determinados: Temperatu-

ra da água (ºC), termômetro bulbo de Mercúrio 

(Hg) e pH por meio de Sonda Tecnopon mpa 210. 

Para o tratamento estatístico, foram aplicados 

aos resultados, em ambiente Excel for Windows 

versão 2010, os testes: Normalidade (Anderson- 

Darling), Hipótese F e, para a Regressão Simples, 

Correlação linear de Pearson (p<0,001).

  

2.2 Análises no Laboratório

As amostras foram filtradas através de mem-

brana de éster de celulose com porosidade 0,45 

µm previamente lavada com água ultrapura, 

sendo determinadas em triplicatas para as aná-

lises espectrofotométricas DQO e COD. Após a 

filtração foram medidos os valores de Turbidez 

(Turb = NTU), com o equipamento Marca Orion 

AQ4500, na calibração de padrões de Formazi-

na (C17H13N5O3) para verificação se a Turbidez 

<0,5 NTU, conforme proposto por Karanfil et al. 

(2003) e APHA (2012). As concentrações de DQO 

foram determinadas sem diluição a partir do mé-

todo de refluxo fechado (5220 C) e DBO (5 dias 

a 20 ºC) pelo método de WINKLER (5210 B). O 

COD foi analisado pelo equipamento Elementar 

Analizer-TOC com matriz água e gás O
2
 como 

comburente, e água do tipo ultrapura como tes-

temunho; para lavagem (5310 B) foi seguido as 

recomendações de APHA (2012). Os espectros de 

Absorbância foram determinados na região do 

espectro de 200 a 700 nm em intervalos de 1,0 

nm por meio do modo varredura com o Espectro-

fotômetro HACH DR6000, através das amostras 

previamente filtradas e inseridas em cubetas de 

quartzo com caminho ótico de 10 mm e água ul-

trapura para lavagem e testemunho.

Para determinação de A
230~290

, foi calculada a 

área formada entre os comprimentos de onda 

230 a 290 nm, integrando-se a função da curva 

encontrada (Eq. 1):

A230~290= ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥'()
'*)    (1)

Onde:

A= Área compreendida entre os limites: 230 a 

290 nm 

f(x) = Função da reta absorbância entre a região 

acima 

       Para servir de comparação com os parâmetros 

orgânicos, foram consideradas as absorbâncias 

únicas (nm); 235, 250, 254, 270, 275, 280,285, 

SUVA
254

 (L.mg-1.m-1), e SUVA285 (L.g-1.cm-1), e a 

área formada pela varredura compreendida en-

tre o intervalo de 230-290 nm (A
230-290

), objeto 

deste trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As condições climáticas na área amostrada se 

resumem ao caráter tropical, com estações bem 

definidas, apresentando verão úmido e seco no 

Inverno. De acordo com a classificação (Koppen 

e Geiger, 1928), as médias de temperaturas são 

de 25,5 °C e pluviosidade média anual de 1480 

mm aproximadamente. Durante o período amos-
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trado, a média de precipitação pluviométrica foi 

de 12,95 mm, com máxima diária de 73 mm e 

temperatura ambiente média (°C) de 26, e má-

xima de 31 e mínima de 20 (INMET, 2017). Os 

resultados de pH e dos constituintes de matéria 

orgânica COD, DQO e DBO (mg. L-1) se encontram 

na Tabela 1. 

Os valores de pH se encontraram dentro do espe-

rado (4 a 10), registrando média deste parâmetro 

de 6,74 ± 0,042, com máxima de 7,56 e mínimo 

de 5,95, o que não influenciou os resultados 

de acordo com as recomendações de Guo et al. 

(2011), Volk et al. (2000), Baurés et al. (2010) e 

APHA (2012). Os parâmetros (mg.L-1) para o COD 

apresentaram média de 3,98 ± 1,65, máximo de 

7,18 e menor para 0,76; DQO obteve média de 

19,27 ± 8,19, com máxima de 38,0 e menor de 0,4 

e, DBO com média de 10,65 ± 6,46, 25,9 máximo 

e 0,5 mínimo. Todos esses apresentaram maiores 

valores em C8 na profundidade F no ponto P2, 

e menor valor em C6 na profundidade F em P2.  

Durante a época de chuvas, as concentrações de 

DQO, COD e DBO foram maiores, com atenção no 

período amostrado em C6, quando ocorreram in-

tensas chuvas a montante na bacia hidrográfica, 

ao contrário de C10, onde a montante do ponto 

P1 não foram observadas precipitações regio-

nais (INMET, 2017).

Tabela 1 – Resultados COD, DQO, DBO (mg.L-1) e pH, nos Pontos P1, P2 e P3.

Coleta
P1 P2 P3

pH COD DQO DBO pH COD DQO DBO pH COD DQO DBO

C1

S 7,3 3,13 15,0 5,6 6,8 3,29 23,5 11,2 6,7 3,35 22,6 11,2

M 7,5 3,24 14,8 6,2 6,8 3,68 24,1 13,8 6,7 3,81 22,9 12,4

F 7,4 3,39 16,7 7,1 6,8 4,48 24,8 15,3 6,6 3,43 22,8 12,1

C2

S 6,0 1,32 7,0 0,5 6,0 1,77 9,9 2,0 6,0 2,64 12,8 8,8

M 6,0 1,06 7,3 1,0 6,0 2,01 9,8 2,3 6,0 2,64 12,4 8,5

F 6,0 0,89 4,0 0,5 6,0 2,31 10,5 2,4 6,0 2,25 11,1 7,6

C3

S 6,7 3,44 14,5 6,3 6,6 3,02 12,8 9,8 6,9 3,12 14,8 10,9

M 6,8 3,02 14,7 5,0 6,8 3,04 12,9 10,7 6,8 3,04 15,1 10,2

F 6,3 3,10 14,3 5,3 6,9 3,06 13,3 10,9 6,7 3,02 14,9 10,7

C4

S 6,8 4,84 21,0 4,9 6,7 4,92 22,9 8,4 6,9 4,26 16,3 14,7

M 7,4 4,46 21,2 5,2 6,9 4,57 22,7 8,1 7,0 4,27 16,9 14,5

F 7,7 4,69 21,4 5,3 6,6 5,53 27,1 9,6 6,9 4,26 17,0 15,7

C5

S 7,8 5,00 26,0 8,8 7,5 5,53 26,9 17,9 7,4 5,32 21,0 17,7

M 7,2 5,13 25,7 9,2 7,2 5,54 28,0 18,4 7,2 5,15 21,0 16,7

F 7,0 5,03 25,5 8,6 7,1 5,40 26,8 18,9 7,6 5,29 21,1 17,1

C6

S 7,2 5,94 28,0 19,7 6,8 6,92 35,3 23,8 7,2 6,58 31,3 22,2

M 6,8 6,13 28,9 21,7 6,9 7,06 33,7 23,5 6,9 5,70 27,1 18,9

F 7,0 6,54 32,5 22,9 6,9 7,20 38,0 25,9 7,0 6,27 30,5 20,2

C7

S 6,7 4,57 25,6 8,1 6,9 4,09 14,8 11,1 6,8 4,10 20,0 13,2

M 6,79 3,79 25,0 6,6 6,9 4,58 15,0 12,5 7,0 3,82 20,1 13,1

F 6,7 3,63 24,8 5,8 6,9 4,13 14,9 13,8 6,9 3,73 20,4 12,4

C8

S 7,0 5,54 27,3 9,8 6,8 4,57 23,2 15,7 6,7 2,87 14,0 5,2

M 6,8 7,18 28,5 10,9 6,8 6,72 24,5 18,9 6,7 2,80 13,9 5,3

F 7,0 5,91 28,3 10,4 6,7 4,88 22,9 14,0 6,8 3,31 17,0 5,9

C9

S 6,7 1,10 4,5 1,0 7,0 6,15 28,6 21,5 6,3 5,06 24,1 8,5

M 6,6 1,24 5,3 1,0 6,4 5,86 28,0 20,3 6,1 4,87 23,7 8,8

F 6,6 1,20 4,9 1,0 6,2 5,73 28,1 19,9 6,2 4,76 23,8 8,6

C10

S 6,4 0,87 0,5 0,5 6,3 1,61 12,7 8,1 7,0 2,72 11,9 3,9

M 6,4 0,80 0,5 0,5 6,4 2,03 19,7 13,1 6,5 2,73 12,0 3,9

F 6,2 0,76 0,4 0,5 6,3 4,00 20,4 13,5 6,5 2,69 11,8 4,2
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Na Fig. 2, os gráficos entre os comprimentos de 

onda entre 200 a 700 nm x absorbâncias (cm-1) 

demonstram que os ambientes P1, P2 e P3 pos-

suem características distintas durante os perío-

dos de amostragem. As varreduras do espectro 

(200–700) nm evidenciam que em P1, P2 e P3 

há a absorção de maior energia na região do UV, 

conforme destacado por Korshin et al. (1997). 

Em P2 no evento C9, a maior absorbância regis-

trada foi de 0,65 cm-1 no comprimento de onda 

268 nm. E, em C8, 0,673 cm-1, para 263 nm. 

Em virtude de existirem outros tributários na ci-

dade de Coxim-MS, não foi possível comparar os 

efeitos na zona de mistura. Além do mais, a cidade 

ainda apresenta poluição difusa em resultado da 

urbanização e poluição pontual por meio de pon-

tos de lançamentos de efluentes dos domicílios dos 

ribeirinhos às margens dos rios. Os valores de COD, 

DQO e DBO são maiores onde os picos se elevam 

em relação à sua absortividade (Fig. 1). Em P2 até 

sua foz, é o corpo hídrico que historicamente con-

tém mais aporte de sedimentos e matéria orgânica 

que P1 de acordo com Shinma (2004), ANA/GEF/

PNUMA/OEA, (2003) e IMASUL (2016). Os valo-

res de SUVA254
 (L.mg-1.m-1) e SUVA

285
 (L.mg-1.cm-1) 

e Razões E
2
/E

3
 e E

4
/E

6
, encontram-se na Tabela 2.  

SUVA
254

 apresentou média para todos os pontos de 

2,92 ±0,75 (L.mg-1.m-1);  segundo a classificação 

de Edzwald e Tobiason (2011), valores próximos a 

3 indicam a predominância de bases hidrofílicas, e, 

entre 3 a 4, há presença de ácidos fúlvicos.

Em pesquisa, Westerhoff e Anning (2000) caracte-

rizaram os ácidos fúlvicos e encontraram valores de 

até 4,4, caracterizando-os como ácidos fúlvicos e 

húmicos de fonte alóctone; para valores menores 

próximos a 1,2 como matéria orgânica de fonte 

autócne. Quanto aos resultados de Weishaar et al. 

(2003), esses valores expressam a aromaticidade, 

encerrando em torno de (17 a 25)%. Como os cor-

pos hídricos em estudo sofrem atividades antrópi-

cas, corroborariam esses valores. Nos trabalhos de 

Shirhova et al. (2006) e Pouet et al. (2007), foram 

encontradas concentrações significativas de SH a 

partir da inclinação negativa na curvatura de ab-

sorbância, em sentido do aumento do comprimen-

to de onda a partir de 260 nm.

Figura 2 – Varredura Espectral Absorbância (cm-1) x (200 – 700 nm).
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Os valores de SUVA
285

 para possível caracteriza-

ção da matéria orgânica em compostos aromá-

ticos ou alifáticos, de acordo com investigações 

de Rostan e Celott (1995), não ocorreram. 

 Esses autores atribuíram como padrão de refe-

rência quanto a essa absortividade específica 

(L.g-1.cm-1) valores <10 para compostos aromá-

ticos e valores próximos a 20 para alifáticos, po-

rém, para as condições estudadas, os valores e 

os desvios encontrados foram muito acima do 

esperado: 26,42 ± 9,32. Por essa razão, não foi 

possível analisar este parâmetro.

Em E4/E6 não foram encontrados resultados 

significativos para comparação e classificação 

de SF e SH com as referências já pesquisadas 

por Dobbs et al. (2009) e Chen et al. (2002), pois 

os valores obtidos para os pontos deste traba-

lho resultaram em média 2,29 ±0,65, valor bem 

abaixo do registrado pelos autores acima (5,44) 

para SH e (8,88) para SF em Chen et al. (1977).  

O mesmo caso para a razão E2
\E

3
, que também 

estima essas características de aromaticidade, 

pois os valores encontrados foram; 1,98 ±1,26, 

ao contrário de trabalhos como Chin et al. 

(1994) e para Peuravuori e Pihlaja (1997), com 

razão inferior a 4,16.

Tabela 2 – Valores de SUVA254 e SUVA285 e Razões E2/E3 E4/E6.

P1 P2 P3

SUVA254 SUVA285 E2/E3 E4/E6 SUVA254 SUVA285 E2/E3 E4/E6 SUVA254 SUVA285 E2/E3 E4/E6

2,45 21,12 5,70 2,56 2,84 24,35 3,07 2,61 2,89 23,99 3,80 2,54

2,54 22,02 6,51 2,50 2,56 22,40 3,39 2,45 2,60 21,79 3,52 2,49

2,72 23,64 6,23 2,67 3,22 26,96 4,18 2,63 2,84 25,54 2,40 2,62

1,64 14,45 0,34 2,47 2,42 9,62 0,25 1,53 2,32 20,40 5,31 2,59

1,09 93,25 0,18 2,44 2,16 19,51 2,50 2,10 2,50 22,89 2,78 2,61

0,43 3,47 0,06 2,39 2,70 23,91 1,91 2,36 2,71 24,30 1,62 2,54

2,50 20,81 1,60 2,55 2,80 23,28 1,29 2,55 2,74 28,11 1,71 2,59

2,62 21,50 1,54 2,62 2,72 23,59 1,23 2,49 2,83 24,67 1,74 2,56

2,59 19,67 1,53 2,55 2,55 22,18 1,25 2,67 2,87 23,67 1,49 2,38

3,03 26,47 2,35 2,47 3,32 29,39 1,22 2,26 2,76 24,32 1,59 2,34

3,10 26,76 2,22 2,44 3,08 27,15 1,11 2,31 2,91 25,56 1,51 2,34

2,94 25,86 2,19 2,39 3,54 31,26 1,45 2,24 2,84 24,95 2,22 2,47

3,40 29,14 2,26 2,40 3,52 30,65 1,31 2,34 3,33 28,86 2,21 2,48

3,05 25,46 2,27 2,45 3,74 32,18 1,72 2,38 3,51 30,44 2,25 3,42

3,37 27,96 2,28 2,41 3,20 26,10 1,28 2,36 3,40 29,34 1,09 2,46

3,36 28,51 1,51 2,52 3,12 28,91 1,01 2,51 3,31 27,94 1,12 2,50

3,57 30,30 2,08 2,60 3,10 26,18 0,97 2,48 3,74 32,06 1,13 2,50

3,84 32,83 1,84 2,52 3,29 28,25 1,10 2,50 3,53 30,26 3,34 2,86

3,38 28,53 2,72 2,76 3,50 29,40 2,35 2,54 3,56 29,30 2,42 2,52

3,80 31,69 2,54 2,69 3,31 28,37 2,31 2,60 3,67 31,10 1,76 2,45

3,84 32,23 2,49 2,67 3,38 28,57 2,58 2,67 3,01 25,80 3,39 2,09

3,02 24,63 1,44 2,29 4,69 39,45 0,33 2,10 3,16 26,66 3,63 2,09

2,91 25,66 1,45 2,19 4,34 35,86 0,45 2,09 3,34 28,67 4,20 2,10

2,94 25,37 1,76 2,28 4,97 42,49 0,38 2,09 3,52 27,15 4,20 0,04

3,41 29,66 1,28 2,41 3,63 31,69 1,08 2,42 1,97 33,73 1,84 0,04

3,21 26,80 1,22 2,40 3,39 29,55 0,96 2,42 1,75 29,11 1,90 0,04

3,35 29,16 1,22 2,45 3,49 30,39 0,96 2,43 1,81 29,17 1,96 0,04

2,09 18,55 2,13 2,61 2,38 21,10 1,10 2,63 1,46 14,26 0,34 0,04

2,09 18,35 2,17 2,81 1,46 12,81 0,79 2,62 1,48 14,49 0,33 0,03

2,08 18,23 2,12 2,64 1,95 17,18 2,20 2,72 1,49 14,58 0,33 1,36

SUVA254 (L.mg-1.m-1), SUVA285 (L. g-1.cm-1)
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Comparando as correlações (n=90, p<0,001) 

entre a COD, DQO, DBO e as absorbâncias 235, 

250, 254, 270, 275, 280, 285, 365, 465, 665 

(nm), SUVA254
 (L.mg-1.m-1) e SUVA285 (L. g-1.cm-1),  

obtiveram-se os seguintes resultados (Tabela 

3). Apesar da variabilidade temporal e atempo-

ral, os parâmetros orgânicos COD, DQO e DBO 

apresentaram correlação forte (Pearson) entre 

si (pvalue<0,001), onde (CODxDQO) R=0,927 e, 

(DBOxCOD e DBOxDQO), R= (0,818 e 0,795), res-

pectivamente (Tabela 3). Caso os dois parâmetros 

(COD e DQO) não fossem filtrados, e levando-se 

em consideração a constituição granulométrica, 

possivelmente ocorreriam resultados com corre-

lações maiores. Qualquer comprimento de onda 

que obtenha melhor correlação com COD, DQO 

e DBO pode ser empregada para cálculo indire-

to (APHA, 2012). Neste caso, foram encontradas 

correlações fortes (>0,953) para os comprimen-

tos únicos de onda entre 235 a 285 nm, nas con-

dições dos corpos hídricos testados, corrobo-

rando  a maioria dos trabalhos que utilizam esta 

técnica (WESTERHOOF E ANNING, 2000; ROSTAN 

E CELOTT, 1995; KORSHIN et al., 1997; LANGER-

GRABER et al., 2003; DOBBS et al., 1972; CHIN et 

al., 1994, VOLK et al., 2000; MORRIS et al., 2004).

Tabela 3 – Correlação entre COD (mg.L-1), DQO e DBO (mg.O
2
.L-1) e absorbâncias (nm).(p<0,001).

A230-290 235 250 254 270 275 280 285 365 465 665 SUVA254 SUVA285

COD 0,985 0,965 0,967 0,967 0,968 0,970 0,969 0,953 0,461 0,428 0,376 0,785 0,261

DQO 0,920 0,891 0,890 0,890 0,891 0,889 0,890 0,878 0,381 0,348 0,302 0,743 0,253

DBO 0,804 0,783 0,780 0,781 0,781 0,781 0,780 0,771 0,416 0,390 0,342 0,614 0,190

Os demais comprimentos de onda (365, 465 e 

665) não obtiveram resultados satisfatórios, sendo 

oportunos nesse caso somente para o cálculo das 

razões E
2
/E

3
 e E

4
/E

6
. Para determinação da con-

centração de DQO
f
, as absorbâncias únicas, apre-

sentadas acima, também poderiam ser emprega-

das (R=0,878). Na pesquisa de Mrkva (1983), seus 

resultados obtiveram correlações positivas fortes 

para este parâmetro, com o método (K
2
Cr

2
O

7
) a 

254 nm (R = 0,985), assim como em trabalhos de 

Torres e Bertrand-Krajewski (2008) com R=0,991 

e Carré et al. (2017) com (R2=0,86). A
230-290

, obte-

ve uma correlação forte positiva (R=0,920), muito 

apropriada para o cálculo indireto desse parâme-

tro. Apesar de o DBO estar com correlação R=0,804 

em A
230-290

, esse parâmetro ainda necessita de 

mais aprofundamento para monitoramento auto-

matizado e maior estimativa, conforme citado por 

Vanrollengen e Lee (2003), requerendo tempo para 

processamento (5 dias), e também pelo fato de a 

temperatura em que as amostras foram acondicio-

nadas (20°C) invalidar os resultados.

As regressões simples, gráfico de resíduos e o coe-

ficiente de regressão (R) de A
230~290

, COD e DQO 

(p<0,001) estão representados na Fig. 3. Para a 

determinação indireta, COD apresentou valores 

próximos à linha de predição e uma distribuição 

adequada. Analisando os resíduos, foram obser-

vados 3 pontos dispersos, que não interferem 

para efeito de cálculo em sua predição (F<0,05).  A 

correlação com os valores de DQO registrou pon-

tos mais dispersos na curva predita e obteve mais 

pontos residuais (6). Para teste de significância, o 

teste F (F<0,05), a regressão é válida. 

Os outros parâmetros (UV
235

, UV
250

, UV
254

, UV
270

, 

UV
275

, UV
280

 e UV
285

) corroboram os trabalhos 

com correlações a COD; Dobbs et al. (1972), Trai-

na et al. (1990), Chin et al. (1994), Helms et al. 

(2008), Brito et al. (2013), Carré et al. (2017), en-

tre outros, e nas recomendações de Apha (2012), 

apesar de obterem correlações fortes, os resí-

duos e os testes de significância ficaram como 

segunda opção de acordo com o método A
230~290

.  
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Figura 3 – Gráficos de Correlação entre A
230-290

 entre COD e DQO.

4  CONCLUSÃO
De acordo com os resultados apresentados, a área 

integrada entre os comprimentos de onda na re-

gião do UV de 230 a 290 nm obteve as melhores 

correlações p<0,001 para COD (R=0,985) e DQO 

(R=0,920). Os comprimentos de onda únicos de 235 

a 285 também obtiveram resultados satisfatórios 

(R>0,965), em ordem decrescente: UV275
>UV

280
> 

UV
270

>UV
250

>UV
254

, e para DQO foram encontrados 

(R>0,878), em ordem decrescente: UV
235

>UV
270

> 

UV
280

>UV
254

>UV
250

>UV
275

>UV
285

. Quanto aos ou-

tros comprimentos de onda 365, 465 e 665, e o 

específico SUVA
285

, não se obtiveram correlações 

satisfatórias (R<0,461), impossibilitando melhores 

análises, assim como o parâmetro DBO, que requer 

mais estudos para possíveis interações.

As Razões E
2
/E

3
 e E

4
/E6, para essas condições 

apresentadas, obtiveram resultados diferentes, 

maiores que os relatados, necessitando de maior 

aprofundamento em relação à caracterização da 

matéria orgânica, com calibração de compostos 

alifáticos, aromáticos e tamanho de cadeia, en-

tre outros, nas águas dos rios amostrados e suas 

implicações quanto à resposta espectral nos di-

versos comprimentos de onda.

De acordo com os valores de SUVA
254

, sugere-se 

que os corpos hídricos recebem influência antró-

pica, com aporte de matéria orgânica alóctone, 

com predominância de bases hidrofílicas (pro-

dutos à base de couro, por exemplo), encerran-

do cerca de 17 a 25% de compostos aromáticos.  

A integração da área de absorbância nos compri-
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mentos de onda 230 a 290 se mostrou eficiente 

para predição de COD e DQO, sendo coadjuvante 

de estimação de matéria orgânica nos corpos hí-

dricos em questão. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sugere-se que outros parâmetros orgânicos, 

entre eles clorofila-a, série de coliformes e téc-

nicas de fluorescência, sejam estudados nesses 

corpos hídricos a fim de aumentar a gama de 

testes para possíveis monitoramentos. As aná-

lises de Nitrato (NO
3

-), Nitrito (NO
2

-), Tiossulfato 

(S
2
O

3
-2), Brometo (Br -), Ferro (Fe+2), Ozônio (O

3
) e 

Cloramina (NH
2
Cl) podem ser consideradas para 

AUMENTAR a confiabilidade do método, pois 

os mesmos também absorvem energia no UV 

(APHA, 2012). E as análises de Carbono Orgâni-

co Total (TOC) não foram realizadas em virtude 

de as amostras conterem quantidade significa-

tiva de sedimentos; por recomendações técni-

cas, deveriam ser filtradas.
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Resumo
A sucessiva expansão das áreas urbanizadas e a carência de dados hidrológicos, em especial nas pequenas ba-
cias, têm agravado os problemas relacionados ao controle de cheias e poluição difusa. Por outro lado, modelos 
de hidrologia urbana devem ser capazes de lidar com a rápida evolução da morfologia nas áreas urbanizadas. 
O presente trabalho tem o objetivo elaborar e avaliar, a partir de medições em campo, um modelo hidrológi-
co distribuído chamado hidrograma unitário geomorfológico (HUG) para uma sub-bacia urbana (0,85 km²) do 
Ribeirão das Pedras a partir de dados de um cadastro técnico multifinalitário (CTM). O modelo foi calibrado de 
forma satisfatória ao presente estudo de caso, ao mesmo tempo em que os seguintes fatores intervenientes 
foram levantados: topologia da rede pluvial, resolução espacial do cadastramento técnico e a variabilidade es-
pacial da chuva. 
Palavras-chave: Geomorfologia urbana. Hidrograma unitário geomorfológico. Drenagem urbana.

Abstract
Expansion of urban areas and the lack of hydrologic data, mainly in small basins, have enforced issues related to 
flood control and nonpoint source pollution. However, urban hydrology models should be able to handle the rapid 
evolving morphology of urbanized areas. This study aims to build and to discuss a hydrological distributed model, 
so called geomorphological unit hydrograph (GUH) for an urban sub-basin (0.85 km²) of Ribeirão das Pedras from 
the dataset available in an urban databank (UDB) and compare it with flow measures in the field. The model has 
been successfully well calibrated to the case study while influencing factors for the model adherence of the field hy-
drographs are found as: the storm water network topology, the urban databank spatial resolution, and the rainfall 
spatial variability. 
Keywords: Urban geomorphology. Geomorphological unit hydrograph. Urban drainage.
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1 INTRODUÇÃO
A sucessiva expansão das áreas urbanizadas e 

a vulnerabilidade cada vez maior dessas áreas a 

inundações causadas por chuvas intensas têm 

colocado ênfase crescente sobre os problemas 

relacionados à gestão dos recursos hídricos 

como controle de inundações e poluição. A rá-

pida evolução morfológica das bacias hidrográ-

ficas urbanas faz com que sejam necessárias 

informações precisas sobre a morfologia e os 

percursos de escoamento no interior da bacia, 

assim como o detalhamento do comportamen-

to dos sistemas de drenagem de águas pluviais, 

de forma a fornecer uma resolução espacial do 

escoamento direto que seja adequada à modela-

gem hidrológica (BRUNI et al., 2015).

Um modelo hidrológico urbano geralmente re-

quer uma grande quantidade de informação 

para representar as características morfológicas 

e hidrológicas de uma bacia urbana (SAMPLE et 

al., 2001). O conceito de cadastro técnico multi-

finalitário apareceu pela primeira vez em muitas 

cidades europeias, com a atualização dos regis-

tros de cadastro urbano pelo Sistema de Infor-

mações Geográficas (SIG) para a manutenção da 

infraestrutura (RODRIGUEZ et al., 2003). Nesse 

contexto, a modelagem hidrológica de bacias ur-

banas com a utilização de informações derivadas 

diretamente do SIG traz ganho de informação e 

representatividade espacial e temporal da bacia 

para os modelos hidrológicos. Dentre as limita-

ções encontradas na modelagem hidrológica po-

dem-se citar a escassez e a baixa qualidade dos 

dados hidrológicos encontradas principalmente 

em pequenas bacias (H. AMAGUCHI et al., 2012; 

MILLER et al., 2014), o que vem a ser uma fonte 

de incerteza relacionada à distribuição da chuva 

no espaço e no tempo.

Atualmente, a complexidade do comportamen-

to hidrológico de áreas urbanas tem motivado o 

desenvolvimento de uma série de trabalhos que 

abordam a aplicação de modelos hidrológicos 

distribuídos em bacias urbanas. O surgimen-

to do cadastro técnico multifinalitário (CTM) se 

deu em função da necessidade de fornecer infor-

mações territoriais integradas à gestão urbana 

de forma a garantir sua eficiência frente à atual 

complexidade das relações do homem com o solo 

decorrente do avanço da urbanização e da con-

centração das populações em áreas urbanas. O 

CTM é uma base oficial de dados geométricos, 

jurídicos e econômicos organizados, referentes a 

unidades territoriais e que permite a sua utiliza-

ção por diferentes usuários, o que caracteriza a 

sua multifinalidade (BONILLA, 2012).

Dentre os trabalhos em que o CTM e o SIG foram 

empregados para a caracterização dos usos do 

solo e modelagem de HUGs em bacias urbanas, 

podem-se citar os de Berthier et al. (1999), Sam-

ple et al. (2001), Rodriguez et al. (2003) e Amagu-

chi et al. (2012). Berthier et al. (1999) realizaram 

um estudo em que o CTM foi utilizado em con-

junto com dados de chuva e vazão registrados 

em duas pequenas bacias urbanas localizadas no 

Município de Nantes, na França, com o objetivo 

de mapear os tipos de uso do solo nas bacias e 

distinguir áreas permeáveis e impermeáveis. Os 

resultados obtidos mostram que o coeficiente de 

deflúvio (que refere-se exclusivamente ao com-

ponente superficial do escoamento) em bacias 

urbanas varia de um evento de chuva a outro e 

que essa variabilidade é mais pronunciada em 

eventos de chuva de baixa intensidade. BRUNI et 

al. (2015) analisaram a sensibilidade de um mo-

delo hidrológico urbano às resoluções espaciais 

e temporais dos dados hidrológicos, obtidos por 

meio de um radar meteorológico polarimétrico 

duplo banda X. No estudo, as propriedades das 

chuvas e da bacia são analisadas por quatro re-

soluções espaciais da chuva (100, 500, 1000 e 

2000 m) e três resoluções temporais (1, 5 e 10 

min). A sensibilidade do modelo à resolução es-

pacial da chuva foi analisada em relação aos se-

guintes parâmetros: extensão da bacia, extensão 

da chuva, resolução do escoamento e densidade 
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da rede de drenagem. Os resultados encontrados 

por BRUNI et al. (2015) mostram que o modelo 

demonstra maior sensibilidade à resolução es-

pacial do que à resolução temporal dos eventos 

analisados. Dada a importância da resolução 

do escoamento para a modelagem hidrológica 

constatada por Bruni et al. (2015), em compara-

ção, o CTM promove o aumento da resolução do 

escoamento de maneira mais economicamente 

viável do que seria obter ganhos na resolução da 

chuva em bacias urbanas.

Entre os trabalhos mais recentes desenvolvidos 

na área da modelagem hidrológica distribuída, 

existe o desenvolvido por Chang et al. (2015), 

que abrange tanto o desenvolvimento de mode-

los hidrológicos distribuídos como a comparação 

entre modelos. Chang et al. (2015) apresentam 

uma nova abordagem de modelagem hidrológica 

distribuída que aplica o Sewer Flow Model (SFM) e 

o Overland Flow Model (OFM). O SFM é um modelo 

unidimensional (1D) que simula o escoamento na 

rede de drenagem. Já o OFM é um modelo bidi-

mensional (2D) que simula a dinâmica de escoa-

mento entre a rede de drenagem e a superfície 

para diferentes tipos de cobertura de solo em 

bacias urbanas. A abordagem proposta simula o 

processo físico de transformação de chuva-va-

zão desde a cobertura dos edifícios (considera-

das planas e com paredes de retenção) até a cap-

tação por meio do sistema predial de coleta de 

águas pluviais e o subsequente deságue na rede 

de drenagem por onde segue até o exutório. A 

combinação dos modelos OFM/SFM e SFM/OFM 

permite, ainda, a sobrecarga do poço de visita e o 

alagamento em sua superfície, nos casos em que 

a capacidade hidráulica da rede de drenagem for 

superada, e o posterior retorno do escoamento 

da superfície para o poço de visita. Para tanto, o 

modelo desenvolvido exige uma maior quantida-

de de informação e processamento de dados que 

os demais modelos avaliados. Porém, na compa-

ração feita com outras cinco técnicas de mode-

lagem urbana avaliadas, os resultados que mais 

se aproximaram dos eventos registrados foram 

obtidos por meio da abordagem apresentada por 

Chang et al. (2015).

Este trabalho aplica a metodologia apresentada 

no estudo de Rodriguez et al. (2003) para deri-

var o hidrograma unitário geomorfológico de 

uma pequena bacia urbana a partir do uso de um 

cadastro técnico multifinalitário. A informação 

disponível no CTM possibilita a descrição explí-

cita das áreas de produção de escoamento e seus 

percursos, além de caracterizar toda a morfologia 

da bacia. Os resultados encontrados são discuti-

dos de forma a contribuir para a pesquisa sobre 

o uso do CTM na modelagem hidrológica distri-

buída em áreas urbanas, analisando o compor-

tamento do conjunto de parâmetros derivados 

diretamente do CTM utilizados na modelagem e 

dos parâmetros de modelagem empregados na 

calibração do HUG, e avaliando os possíveis fa-

tores que influenciam a aderência entre o HUG e 

o HU Médio observado.

2 METODOLOGIA 
2.1 Área de Estudo e Monitoramento

O estudo aborda a bacia de um dos afluentes do 

Lago “Chico Mendes”, situado no Parque Ecoló-

gico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho, e 

que ocupa cerca de 74% de sua área total. O par-

que, por sua vez, possui uma área de aproxima-

damente 13,4 hectares situada no limite entre o 

Campus Universitário Professor Zeferino Vaz da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

e o bairro Cidade Universitária na porção nor-

te-noroeste do Município de Campinas-SP. A 

região de estudo possui cerca de 0,85km² e re-

fere-se às áreas de contribuição do sistema de 

drenagem superficial do campus (Fig. 1), levan-

tadas por meio de cartas topográficas na esca-

la 1:10.000 do IGC, e dos mapas cadastrais na 

escala 1:5000 com curvas de nível de 5m em 5m 
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fornecidos pela CPO-UNICAMP. Sua maior por-

ção é ocupada por algumas áreas residenciais 

urbanizadas e pelo Campus Universitário. Essa 

porção é composta de vias urbanas asfaltadas, 

estacionamentos, amplas áreas arborizadas, 

praças, canteiros, um grande conjunto de quar-

teirões e edificações (faculdades, bibliotecas, 

prédios administrativos, ginásio, reitoria, audi-

tório, entre outros) que formam todo o apare-

lhamento institucional da Unicamp. 

Figura 1 – Ocupação Atual da Área de estudo.

Fonte: Adaptado de Google Earth.

A área de estudo possui semelhanças com a 

analisada por Chang et al. (2015). As extensões 

das áreas estudadas são próximas – 0,85km² e 

2,77km² (CHANG et al., 2015) – e ambas abran-

gem parte de um campus universitário e de uma 

área residencial. Não por acaso, alguns dos estu-

dos mais completos de modelagem hidrológica 

são propostos por universidades e realizados no 

entorno de seu campus por meio dos dados dis-

ponibilizados pela instituição. 

No presente estudo, é utilizado um medidor de 

vazão por efeito Doppler. O equipamento foi 

instalado no último poço de visita de jusante 

da galeria pluvial da Faculdade de Educação 

Física (FEF) da Unicamp, adotado como o exu-
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tório da área de drenagem e situado ao norte  

(Fig. 1). Os dados de vazão coletados são utiliza-

dos em conjunto com os dados de chuva obtidos 

do posto pluviométrico Cepagri, referentes às 

datas em que os eventos de escoamento foram 

registrados para a derivação dos hidrogramas 

unitários observados.

Um resumo com as principais informações a res-

peito de cada um dos eventos de chuva estuda-

dos é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Eventos de Chuva Registrados.

Eventos selecionados

nº(1) Data do Evento
(dd/mm/aaaa)

Início
(h:min)

Duração
(min)

P total(2)

(mm)
i(3)

(mm/h)
Pe(4)

(mm) C(5)

1 07/11/2014 20:40 30 9,65 19,30 1,287 0,13

2 24/11/2014 12:40 50 8,13 9,75 0,909 0,11

3 24/11/2014 18:10 120 6,10 3,05 0,763 0,13

4 25/11/2014 21:30 40 6,86 10,29 1,419 0,21

5 26/11/2014 07:10 20 3,05 9,14 0,752 0,25

6 26/11/2014 13:50 50 8,64 10,36 2,919 0,34

7 19/12/2014 22:30 30 3,56 7,11 0,371 0,10

Notas: (1) número de identificação do evento; (2) precipitação total; (3) intensidade da chuva; (4) precipitação efetiva; (5) coeficiente de deflúvio

Nos eventos observados na sub-bacia da Rede 

FEF houve uma variação do coeficiente de deflú-

vio entre os valores de 0,10 – 0,34. No caso dos 

eventos de números 2 a 6, o coeficiente de de-

flúvio varia gradativamente de 0,11 a 0,34, pos-

sibilitando a observação da influência da chuva 

antecedente nos eventos medidos, já que se tra-

ta de 5 eventos ocorridos em um período de três 

dias seguidos, muitos deles no mesmo dia e com 

poucas horas de intervalo. É visível a influência 

da chuva antecedente por meio da variação do 

coeficiente de deflúvio nos Eventos 4, 5 e 6. Já no 

Evento 3, a atuação da chuva antecedente não é 

tão evidente devido à baixa intensidade da chu-

va registrada. É observada uma grande variação 

na duração (de 20 a 120 minutos) e uma baixa 

intensidade (de 3 a 19mm/h) nos eventos regis-

trados. Considerando como eventos de baixa in-

tensidade os que registraram chuva abaixo de 10 

mm/h (Eventos 2, 3, 5 e 7) e de alta intensidade 

os registros acima desse valor (Eventos 1, 4, e 6), 

não é possível corroborar os resultados obtidos 

por Rodriguez et al. (2003) e Berthier et al. (1999), 

uma vez que a variação do coeficiente de deflú-

vio é observada de forma pronunciada em ambos 

os eventos. As vazões e as chuvas medidas (totais 

e efetivas) em cada um dos eventos para a seção 

em estudo são apresentados na Fig. 2.

2.2 Cadastro Técnico Multifinalitário

No presente estudo, é elaborado um Cadas-

tro Técnico Multifinalitário (CTM) do campus da 

Unicamp conforme base cadastral, cujas cartas 

e planilhas estão listadas na Tabela 2. A base 

cadastral foi fornecida pela Coordenadoria de 

Projetos e Obras da Unicamp (CPO-Unicamp) e 

refere-se ao Plano Diretor da Cidade Universitá-

ria "Zeferino Vaz". Os dados do CTM constituem 

a base da representação da bacia no modelo hi-

drológico. O CTM do campus é filtrado manual-

mente para o domínio da bacia em escala de 

lotes que incluem suas respectivas construções, 

viários e redes de águas pluviais. O sistema viá-

rio participa do elemento hidrológico junto com 

os lotes. O escoamento dentro das parcelas ca-

dastrais é parametrizado devido à deficiência da 

informação a respeito das tubulações e calhas de 

drenagem existentes dentro delas. 
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Figura 2 – Vazões e chuvas medidas nos eventos.
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Tabela 2 – Informações disponíveis na base cadastral.

Cartas Planilhas

Uso e ocupação do solo Identificação de cada trecho de rede de águas pluviais  
e poço de visita

Sistema viário e estacionamento Dimensão e tipo (material) da tampa e poços de visita

Implantação geral de prédios e quadras Cotas de elevação de topo e fundo dos poços de visita

Rede de águas pluviais Cotas de elevação de terreno

Delimitação e numeração de quadras Comprimento de cada trecho da rede de águas pluviais

Meio ambiente e área de preservação permanente - APP Diâmetro e cada trecho da rede de águas pluviais

Curvas de nível (topografia) Cotas de elevação da geratriz inferior de entrada e saída de cada 
trecho da rede de águas pluviais

 O desenvolvimento do CTM se dá em duas eta-

pas fundamentais: 

i. Elaboração de uma planta planialtimétri-

ca onde a bacia em estudo é subdividida em  

elementos hidrológicos urbanos (EHU) com-

postos por uma parcela cadastral e sua porção  

adjacente de rua. O termo EHU foi retira-

do do trabalho desenvolvido por Rodriguez  

et al. (2008);

ii. Produção de uma planta vetorial dos percur-

sos de escoamento ao longo do sistema viário 

e dentro da rede de águas pluviais. Rodriguez et 

al., 2003, denomina “Runoff Branching Structure” 

(RBS) as estruturas de drenagem ao longo dos 

percursos de escoamento. 

2.3 Elementos Hidrológicos

A delimitação dos elementos hidrológicos urbanos 

(EHU) e a definição dos percursos de escoamento a 

jusante constituem a base da abordagem de mo-

delagem hidrológica proposta por Rodriguez et al., 

(2003). Segundo Rodriguez et al., (2003), uma ba-

cia urbana pode ser inteiramente representada por 

um conjunto de EHUs conectados às estruturas de 

ramificação do escoamento (RBS). 

A área de um EHU é denominada Ei
. A fração 

impermeável de uma E
i
 é denominada c

i
, sendo 

estimada a partir das áreas construídas e de viá-

rios urbanos adjacentes. O centro de gravidade 

g
i
 da parte impermeável do EHU é definido como 

o centro de gravidade da maior construção den-

tro do lote (se o lote possuir alguma construção) 

ou como o centro de gravidade do lote em s
i
 (se 

o lote estiver vazio). A distância de escoamento, 

que é a distância média percorrida pelo fluxo do 

escoamento, é denominada d
i
 e expressa a partir 

da projeção ortogonal do centro de gravidade (g
i
) 

do EHU até o eixo do segmento de rua adjacente. 

A declividade (s
i
) é obtida por meio de uma in-

terpolação linear dos pontos de elevação do CTM 

ao longo da distância de escoamento (di
). Em se-

guida, o escoamento difuso de transferência so-

bre as superfícies impermeáveis e o escoamento 

concentrado por meio das calhas e tubulações 

dentro das parcelas cadastrais serão representa-

dos por um tempo de percurso (ti,0
). 

As informações extraídas do CTM são parame-

trizadas de acordo com a discretização da bacia 

em elementos hidrológicos (Fig. 3).  Observa-se 

a representação dos EHU, tendo sido delimita-

dos com base nas quadras e na topografia e sua 

constituição arquitetônica. Os EHU E15 (1,45ha), 

E17 (1,28ha) e E19 (0,17ha) estão localizados na 

região mais a montante da bacia, de onde o es-

coamento superficial segue para o E31 (6,42ha) 

que envolve toda a área correspondente à cha-

mada Praça da Paz no Campus Universitário. O 

escoamento superficial continua para o E36 

(2,51ha) correspondente à quadra onde se en-
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contra o Centro de Convivência Infantil e em di-

reção ao E37 (4,05ha) no Instituto de Biologia, 

seguindo pelo E50 (3,22ha), que abrange parte 

da Praça do Ciclo Básico adjacente à Rua Sérgio 

Buarque de Holanda e pelo E35 (5,93ha), onde se 

encontra o Arquivo Central. Finalmente alcança 

o E49 (5,89ha), na área mais a jusante da bacia, 

onde estão localizados o Restaurante Universitá-

rio e a Faculdade de Educação Física, próximo ao 

exutório (Lago Chico Mendes).

Figura 3 – Discretização da área em estudo em elementos hidrológicos urbanos.

2.4 Estruturas de Ramificação do Escoamento

Neste estudo, é identificada a geometria linear 

dos percursos de escoamento ao longo do siste-

ma viário da rede de águas pluviais, que consti-

tui as estruturas de ramificação de escoamento 

(RBS), sob condições de escoamento permanente 

uniforme. São admitidas a sobrecarga e o conse-

quente alagamento nos poços de visita. O fluxo 

proveniente do EHU apenas contribui para o es-

coamento na rua. Os segmentos de RBS são ca-

racterizados pelo seu comprimento, declividade 

e diâmetro. Dessa forma, o perfil exato de cada 

trecho de escoamento é conhecido. É adotada a 

hipótese de que o escoamento ao longo do siste-

ma viário urbano irá se concentrar ao longo das 

sarjetas até encontrar um nó de entrada (poços 

de visita) da rede de drenagem.
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Na Fig. 4 ilustra-se a conexão das áreas de produ-

ção do escoamento superficial ao longo do siste-

ma de drenagem, assim como a localização dos 

poços de visita e dos trechos da rede de drenagem 

até o exutório da bacia. Na Tabela 3, tem-se os 

quantitativos sobre a morfologia da bacia hidro-

gráfica estudada. O EHU E84 é o elemento que 

possui a maior extensão de área (54ha) dentre os 

EHU delimitados. Essa área é relativa a um bairro 

residencial em que inexistem informações no CTM 

sobre a rede de drenagem e até mesmo a respeito 

das áreas construídas existentes, o que impossi-

bilitou uma maior discretização dessa região. A 

fração impermeável global estimada na sub-bacia 

urbana do Ribeirão das Pedras é de 62% (Tabela 

3), valor superior ao das bacias urbanas de Rezé 

e Les Gohards analisadas no trabalho de Rodri-

guez et al. (2003), ambas com 38%. A maior parte 

dos EHU delimitados no presente trabalho possui 

áreas entre 0,17 e 5,00ha, enquanto Rodriguez et 

al. (2003) empregaram áreas entre 0,08 a 0,45ha. 

Essa diferença se deve às diferenças de quantida-

de e qualidade da informação presente nos CTMs 

utilizados nos trabalhos. O grande número de EHU 

e as reduzidas áreas destes mostram que Rodri-

guez et al. (2003) utilizaram um CTM mais com-

pleto que o elaborado no presente trabalho. Logo, 

a disponibilidade de dados cadastrais configura 

um fator determinante na modelagem hidrológica 

distribuída em bacias urbanas. Quanto maior for 

a disponibilidade de dados, maior será o grau de 

detalhamento do CTM empregado e distribuição 

do modelo. 

Figura 4 – Mapa da distribuição da impermeabilidade nos EHU e rede de drenagem.
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Tabela 3 – Quantitativos sobre a morfologia da  
sub-bacia estudada.

Sub-Bacia Urbana do Ribeirão das Pedras

Área Superficial da bacia em estudo (ha) 84.97

Fração impermeável global (%) 62

Número ne
 de EHU's 10

Área média dos EHU's (ha) e desvio padrão (ha) 8,50 – 16,15

Fração impermeável c, média estimada dos EHU's e 
desvio padrão 0,44 – 0,23

A taxa de impermeabilidade dos EHU foi estima-

da com base na relação entre as áreas construí-

das acrescidas das áreas pertencentes ao viário 

urbano existentes dentro de cada lote e a área 

total de cada EHU. A rede de drenagem da área 

em estudo é composta em sua maior parte por 

segmentos de rede com declividades entre 1% e 

2% e diâmetros de 1,00m e 1,20m e um total de 

21 poços de visita.

2.5 Hidrograma Unitário Instantâneo 
Geomorfológico  

A metodologia do HUIG representa a trans-

formação de chuva em vazão baseada na geo-

morfologia da bacia, assumindo que a resposta 

hidrológica segue o comportamento de um re-

servatório linear e que uma distribuição de fre-

quência governa as transições do escoamento 

entre as sub-bacias. O objetivo da aplicação do 

método é a derivação do hidrograma de escoa-

mento superficial direto, na qual entende-se 

que o volume precipitado efetivo será igual ao 

volume escoado. Em um instante t > 0, VB
(t), que 

é o volume de água armazenado na bacia, Q
B
(t) 

que é a vazão de saída no exutório, e I
B
(t), que é 

a chuva efetiva sobre a bacia, estão relaciona-

dos por meio da equação da continuidade (RI-

GHETTO, 1998):  

  

 

𝑑𝑑𝑉𝑉𝐵𝐵(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡 = −𝑄𝑄𝐵𝐵(𝑡𝑡) + 𝐼𝐼𝐵𝐵(𝑡𝑡)  (1)

Essa equação pode ser expressa a partir de uma 

distribuição de frequências, supondo-se que 

a chuva é composta por um grande número de 

partículas com propriedades iguais. Consideran-

do, primeiramente, a bacia vazia V
B
(0) = 0, e que 

a chuva efetiva unitária instantânea ocorrida no 

tempo t = 0, I
0
 incide uniformemente sobre toda 

a bacia pode-se interpretar que essa chuva é for-

mada por um grande número de partículas n
p
, 

cada uma com volume v
0
, de forma que I

0
 = n

p
.v

0 

(RIGHETTO, 1998). 

Admite-se que uma partícula não sofre interfe-

rências das demais em seu percurso sobre a ba-

cia, portanto o tempo que uma partícula i leva 

para percorrer o trajeto desde o ponto onde se 

precipitou até o exutório da bacia independe da 

chuva. Adota-se que em um primeiro momento 

as partículas precipitadas encontram-se em uma 

das encostas ei, em seguida ocorre a transição 

das partículas para algum canal de ordem i, de 

onde seguem até a transição para outro canal 

de ordem j (j > i), seguindo assim até o exutório 

da bacia. O conjunto dos percursos possíveis de 

uma partícula é determinado pelo conjunto S: {s
1
, 

s
2
, s

3
, s

4
, ...}. Assume-se x como o estado em que 

a partícula se encontra e T
x
 como o tempo total 

de percurso nesse estado, sendo T
x
 uma variável 

aleatória e definida por uma função densidade 

probabilidade f
x
 (RIGHETTO, 1998).

Definindo-se a função densidade probabilidade 

do tempo de percurso de uma partícula f
B
(t) como 

sendo o hidrograma unitário h
u
(t) e considerando 

uma chuva efetiva unitária instantânea ocorrida 

no tempo t = 0, isto é, I0 = 1, pode-se obter o hu(t) 

da bacia com base na análise de frequência dos 

tempos de percurso das partículas de água sobre 

a bacia e das distribuições de probabilidades dos 

percursos si, ps . Os valores de ps são obtidos por 

meio dos valores de probabilidade das transições 

definidas e P[T
s
 < t] = P[T

x1
 + T

x2
 +...+ T

xk
 < t ] = F

s
(t) 

é determinada com base nas k funções de pro-

babilidades independentes, f
xi
, i =1, 2,..., k. Cabe 
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salientar que a função densidade de probabilida-

de de T
s
, f

s
(t) é exponencial e na modelagem da 

rede pluvial deste estudo o HUG foi obtido deter-

ministicamente (hidraulicamente) adotando-se 

uma duração unitária igual à duração da chuva 

determinada pelo HU observado. 

A propagação do escoamento no viário urba-

no e na rede de águas pluviais é modelada por 

meio do SWMM5, que é a edição atual do Storm 

Water Management Model (Modelo de Gestão 

de Águas Pluviais - SWMM) da U.S. EPA (Agên-

cia de Proteção Ambiental dos Estados Unidos). 

O SWMM emprega as equações de Saint-Venant 

tanto para a análise e simulação do escoamento 

em canais como para o escoamento sobre super-

fícies. Essas equações podem ser expressas para 

o escoamento ao longo de um único conduto da 

seguinte forma:

 

𝜕𝜕𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑡𝑡 +

𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝑥𝑥 = 0  Continuidade (2)

 

𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝑡𝑡 +

𝜕𝜕(𝑄𝑄2 𝐴𝐴⁄ )
𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝑔𝑔𝐴𝐴 ∙

𝜕𝜕𝐻𝐻
𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝑔𝑔𝐴𝐴𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝑔𝑔𝐴𝐴𝐻𝐻𝐿𝐿 = 0	

 Movimento (3)

em que x é a distância (m) ao longo do conduto, t 

é o tempo (s), A é a área da seção transversal (m²), 

Q é a vazão (m³.s-1), H é a carga hidráulica no con-

duto (m), S
f
 é a declividade da linha de energia 

(m.m-1), H
L
 é a perda de energia local por unidade 

de comprimento do conduto (m.m-1) tanto para 

trechos forçados como para trechos livres, e g é a 

aceleração da gravidade (m.s-2). 

De modo geral, nas áreas de produção de escoa-

mento representadas pelos EHU em que as con-

dições hidráulicas permitem que a equação do 

movimento seja simplificada por S
f
=S

0
, é aplica-

do o modelo de ondas cinemáticas, que é com-

posto pelas equações da continuidade, desta vez 

considerando uma contribuição lateral e da re-

sistência (RIGHETTO, 1998):

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑡𝑡 +

𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑥𝑥 = 𝑞𝑞'  Continuidade (4)

𝑞𝑞 =
#𝑆𝑆%
𝑛𝑛 ∙ ℎ( )⁄   Resistência (5)

em que h é o raio hidráulico (m), q é a vazão es-

pecífica (m.s-1), q
L
 a contribuição lateral de vazão 

por unidade de comprimento do canal (m³.s-1.m), 

n o número de Manning (m-1/3.s) e S
0
 a declividade 

longitudinal do canal (m.m-1). 

Já a propagação do escoamento no viário urbano e 

na rede de águas pluviais é modelada por meio do 

modelo de ondas dinâmicas. Esse modelo resolve 

as Eq. 2 e 3 de Saint Venant em suas formas com-

pletas sem desprezar nenhum termo, propiciando 

uma maior precisão na descrição do escoamento. 

A modelagem empregada é equivalente a uma 

das técnicas de modelagem hidrológica urbana 

avaliadas no trabalho de Chang et al. (2015) por-

que considera a sobrecarga e o consequente ala-

gamento nos poços de visita, porém não permite 

a vazão de retorno do alagamento para a rede de 

drenagem.  Já para a aplicação da técnica com a 

qual Chang et al. (2015) obtiveram os melhores 

resultados – a aplicação mista dos modelos aco-

plados SFM/OFM e OFM/SFM – seria necessária 

uma quantidade maior de dados que a disponível 

para a realização desse trabalho. Com base em 

Barbassa (1991), Collodel (2009) e Neves et al. 

(2009), adota-se o coeficiente de 0,013 para o 

número de Manning da rede de drenagem por se 

tratar de um valor médio dentro da faixa de valo-

res (0,011 - 0,015) indicados para tubulações de 

concreto, enquanto  Chang et al. (2015) adota-

ram um valor distante (0,015) em função da dis-

ponibilidade de informações sobre a situação da 

rede de drenagem modelada.
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Os HUs referentes aos eventos de chuva registra-

dos são sobrepostos (Fig. 5) para que sejam ana-

lisadas as características gerais, as semelhanças 

e as discrepâncias existentes. Primeiramente 

nota-se que a maioria dos eventos possui um 

tempo de base de cerca de 120 minutos e que a 

intensidade de pico média observada é de 0,80 

m³s-1.mm. A sobreposição evidencia a semelhan-

ça entre os HUs referentes aos Eventos 1, 4, 6, 7 

e a discrepância dos demais HUs (Eventos 2, 3 e 

5). A defasagem dos HUs dos Eventos 2, 3 e 5 é 

demonstrada principalmente na comparação 

dos tempos de início, pico e recessão. Em adição, 

o Evento 2 apresenta um pico destoante dos de-

mais. O Evento 3 semelhante ao Evento 5 possui 

o tempo de início mais atrasado devido à varia-

bilidade dos tempos de concentração (17 e 42,5 

minutos) em decorrência das intensidades (3,05 

e 9,14mm/h) presentes nos eventos registrados. 

A partir do grupo de HUs semelhantes é obtido 

um HU médio para fim de calibração do HUG. 

2.6 Calibração

O HUG é calibrado de forma manual (ajuste vi-

sual) com base no HU Médio dos HUs observados. 

A calibração é executada por meio da fixação 

do número de Manning, sendo um valor para as 

áreas impermeáveis e outro valor para as áreas 

permeáveis. De modo a buscar a melhor aderên-

cia entre o HUG modelado e o HU Médio, empre-

ga-se o coeficiente de eficiência, desenvolvido 

por Nash e Sutcliffe em 1970 para avaliar a qua-

lidade da calibração, expresso como:

  

 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑆𝑆𝐻𝐻 = 1 −
∑(𝑄𝑄𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 )2

∑(𝑄𝑄𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 − 𝑄𝑄2𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 )2
  (6)

em que Q
est

 é a vazão do HUG modelado no inter-

valo de tempo t; Q
obs

 é a vazão do HU observado 

no intervalo de tempo t; e Q
obs

 é a média das va-

zões do HU observado.

Figura 5 – HUs Observados.
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O HUG foi obtido para uma chuva unitária de 5 

minutos da sub-bacia da Rede FEF. A duração 

unitária (ΔD) é obtida em função do tempo de 

concentração, conforme disposto na Eq. 7 (NA-

TURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE, 

2007). O tempo de concentração é determinado 

por meio de cada hidrograma de enchente como 

1,7 vez o tempo de ascensão até o pico, de acor-

do com levantamentos empíricos do NRCS.

 
∆𝐷𝐷 = 0,133 ∗ 𝑡𝑡𝑐𝑐   (7)

Com o objetivo de delimitar um intervalo de valores 

coerente para a execução da análise de sensibilida-

de dos coeficientes n de Manning, foi empregada a 

rugosidade relativa R
h
/e , onde R

h
 é o raio hidráulico 

da seção que, no presente estudo, é igual à lâmi-

na d’água y sobre a superfície, e e  é a rugosidade 

absoluta equivalente, um parâmetro de base física 

relacionado com o tamanho da rugosidade nas su-

perfícies impermeáveis e a altura da vegetação nas 

superfícies permeáveis. Assume-se que y=0,10m e 

que, portanto, só são coerentes valores do número 

de Manning, n, em que R
h
>e . Utiliza-se uma equa-

ção que põe o coeficiente C da fórmula de Chézy 

em função de e (Eq. 8) para a delimitação do inter-

valo de valores do coeficiente n de Manning que 

atendem à condição R
h
>e  (PORTO, 2006).

𝐶𝐶 = #
8𝑔𝑔
𝑓𝑓 = '8𝑔𝑔 ∙ 2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔 ,

14,84𝑅𝑅ℎ
𝜀𝜀 2 =

𝑅𝑅ℎ
3/5

𝑛𝑛    (8)

em que g é a aceleração da gravidade, f é o fator 

de atrito, R
h
 é o raio hidráulico, e  é a rugosidade 

absoluta equivalente e n é o número de Manning.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A melhor aderência foi obtida por meio dos parâ-

metros n, número de Manning para áreas imper-

meáveis e permeáveis com base no coeficiente 

de eficiência de Nash-Sutcliffe. A análise de sen-

sibilidade dos parâmetros de modelagem (Fig. 6) 

mostra que a melhor aderência entre o HUG e o 

HU Médio foi encontrada no par de valores de n 

0,033 e 0,038 (impermeável e permeável), onde o 

coeficiente de NASH é de 0,68. No entanto, adota- 

se como referência o par de valores de n 0,027 e 

0,028 com uma aderência de 0,63 do coeficiente 

de NASH, por apresentar coerência com as rugosi-

dades esperadas e ainda uma boa aproximação do 

ajuste máximo encontrado (N=0,68). Os valores 

adotados para áreas impermeáveis e permeáveis 

ficaram abaixo dos valores de 0,050 para áreas 

construídas e 0,080 para áreas verdes e parques 

empregados por Chang et al. (2015).

Figura 6 – Análise de Sensibilidade.
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É apresentada a comparação gráfica entre o 

HUG calibrado por meio do número de Manning 

nas áreas permeáveis e impermeáveis, conforme 

observado na Fig. 7. Analisando primeiramente 

os volumes dos hidrogramas, observa-se que o 

volume do HU Médio (1292,26 m³) é maior que o 

volume do HUG (804 m³). No entanto, o volume 

do HUG apresenta boa aproximação do volume 

da bacia estudada, considerando uma precipita-

ção unitária (849,8 m³), o que valida o HUG mo-

delado. A diferença do volume dos hidrogramas 

sugere que a área da bacia da FEF considerada no 

trabalho pode estar subestimada em relação à 

área de drenagem real, a qual pode possuir liga-

ções de boca de lobo fora dos divisores topográ-

ficos no setor pertencente ao bairro onde o CTM 

não possui detalhamento.

Essas incertezas existentes na delimitação da 

área de drenagem se devem ao fato de que o 

CTM apresenta carência de informações sobre 

o maior EHU presente na sub-bacia da Rede FEF, 

o EX (54 ha). Esse elemento hidrológico possui 

uma grande área impermeável (80,6%). Boa par-

te dessa área é relativa a determinada porção de 

um bairro residencial em que inexistem infor-

mações sobre a rede de drenagem e até mesmo 

a respeito das áreas construídas existentes na 

área. Essa deficiência de informação fez com que 

a modelagem hidrológica executada desconhe-

cesse grande parte dos percursos de escoamento 

existentes no EHU EX, subdimensionando o tem-

po de concentração no EHU.

Observa-se que o tempo de início do HUG mos-

tra uma defasagem de cerca de 10 minutos em 

relação ao HU Médio. O tempo de base dos dois 

hidrogramas mostra uma melhor aderência. O 

pico dos dois hidrogramas apresentou valores 

distantes. O HUG apresenta uma velocidade de 

escoamento superficial direto maior do que a ob-

servada no HU Médio, o que faz com que o tempo 

de pico e o de início da recessão do volume es-

coado no HUG ocorram antes do que o observa-

do no HU Médio. Nota-se assim a influência das 

diferenças existentes nas velocidades de escoa-

mento superficial direto e suas variáveis relacio-

nadas a diferentes chuvas, na aderência entre os 

dois hidrogramas. 

As defasagens observadas entre o HUG e o HU 

Médio se deram, em parte, à baixa resolução do 

escoamento superficial direto que tem relação 

direta com o grau de detalhamento do CTM em-

pregado na modelagem hidrológica. A variabili-

dade das intensidades registradas incide na dis-

tribuição do volume escoado ao longo do tempo, 

afeta diretamente a forma do HU Médio e indire-

tamente a forma do HUG por meio da calibração.

O HUG calibrado é comparado graficamente 

com os HUs observados no restante dos eventos 

medidos (3 eventos), os quais não foram em-

pregados na derivação do HU Médio. Emprega- 

se o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe 

para avaliar a aderência entre eles. A avaliação 

da aderência entre os hidrogramas por meio do 

coeficiente de NASH é apresentada na Tabela 4. 

O HUG mostra uma aderência insatisfatória 

(N<0) em relação aos HUs referentes aos Eventos 

2, 3 e 5. Isso ocorre por se tratar dos eventos de 

maior duração (exceto o Evento 5) e menor inten-

sidade registrados. Nessas condições, a influên-

cia da variabilidade espacial da chuva é de fácil 

identificação. Adicionalmente, a aderência entre 

os hidrogramas sofre a influência da diferença 

entre as intensidades de chuva registradas pelo 

pluviógrafo da CEPAGRI, o qual está localizado a 

1,2 km de distância da área em estudo, e as de 

fato ocorridas na área em estudo. A variabilidade 

de intensidades influencia diretamente a ade-

rência exibida entre o HUG e os HU observados, 

devido à influência da não-uniformidade tempo-

ral e espacial da chuva nos tempos (velocidades) 

de escoamento.

Bem DA, Batista JAN
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Figura 7 – HUG Calibrado X HU Médio 

A variabilidade de intensidades e durações pre-

sente nos eventos registrados influenciou dire-

tamente a aderência exibida entre o HUG mode-

lado e os HU observados. Uma forte evidência da 

influência da intensidade no tempo de concen-

tração é que eventos com pequena intensidade 

de chuva tendem a apresentar um tempo de pico 

maior que um evento de grande intensidade. 

O HU é um método linear que assume o tempo 

de escoamento direto invariável em uma bacia, 

enquanto o comportamento real observado nos 

HUs dos eventos registrados indica que isso não 

ocorre, pois cheias de diferentes intensidades 

têm tempo de deslocamento variável. Isso se 

deve à não-uniformidade temporal e espacial 

da chuva e às características não-lineares do es-

coamento. Os HUs dos eventos registrados são 

apresentados na Fig. 8.

Tabela 4 – Avaliação da aderência entre o HUG e os HUs Observados por meio do coeficiente de NASH. 

Evento Data do Evento
(dd/mm/aaaa)

Início
(h:min)

Duração
(min)

P total
(mm) NASH

2 24/11/2014 12:40 50 8,13 -0,16

3 24/11/2014 18:10 120 6,10 -0,64

5 26/11/2014 07:10 20 3,05 -0,09
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Figura 8 – HUs dos eventos registrados.
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4 CONCLUSÕES
Os resultados obtidos demonstram o uso do ca-

dastro técnico multifinalitário (CTM) para a ob-

tenção de um modelo hidrológico distribuído de 

pequenas bacias urbanas. O emprego do CTM 

contribui para a representação da área de estudo 
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em um nível de detalhamento necessário para a 

elaboração de um modelo hidrológico distribuído.

A comparação do HUG calibrado com o HU Médio 

demonstra uma diferença nos volumes escoados 

que evidencia especificamente a incerteza quanto 

ao traçado subterrâneo das redes de drenagem. As 

defasagens observadas entre o HUG e o HU Médio, 

por outro lado, ocorrem devido às diferenças de 

velocidades de escoamento superficial no terreno, 

que são devidas a: i)  intensidades das chuvas e ii)  

baixa resolução dos elementos hidrológicos.

Estudos futuros poderão ser desenvolvidos a res-

peito do grau de detalhamento do CTM necessário 

à obtenção de uma resolução do escoamento ade-

quada a uma modelagem hidrológica distribuída.
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Resumo
O efluente produzido em abatedouros apresenta elevadas cargas orgânicas e concentração de nutrientes, sen-

do predominantemente tratado por sistemas de lagoas anaeróbias e facultativas em série (sistema australiano). 

Verificam-se altas taxas de remoção de demanda bioquímica de oxigênio (em torno de 70%), com baixa geração 

de lodo e potencial reaproveitamento de subprodutos para produção energética; porém os critérios de projeto 

baseiam-se normalmente em parâmetros advindos de estudos com efluentes domésticos, cuja tratabilidade é 

inferior: o resultado é um frequente superdimensionamento das instalações. O presente trabalho propõe uma 

ferramenta matemática que simula a eficiência de remoção de carga orgânica em função de temperatura e 

geração de CO2
, utilizando-se respirometria de Bartha adaptada, visando à otimização de projetos construtivos 

de sistemas australianos.

Palavras-chave: Abatedouro de bovinos. Avaliação cinética. Modelamento matemático.

Abstract
Wastewater from slaughterhouses has high organic load and nutrient concentration. The treatment is often made 

through anaerobic-facultative pond system, which presents high removal rates for biochemical oxygen demand 

(about 70%), low sludge generation and potential use of by-products for energy production. However, design criteria 

are based on studies for domestic wastewater, which presents lower treatability in comparison with abattoir waste-

water: as a result, overestimated ponds are normally obtained. This paper proposes a mathematical tool to simulate 

the organic load removal as a function of both temperature variation and CO2
 generation through adapted Bartha's 

respirometry. The aim is to optimize pond system designs for high organic load wastewater treatment.

Keywords: Bovine abattoir. Kinetic evaluation. Mathematical model
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1 INTRODUÇÃO
Abatedouros contribuem com significativa par-

cela da produção industrial em diversos países, 

sendo responsáveis por um grande volume de 

efluente gerado durante as etapas de beneficia-

mento da carne e limpeza das instalações. Em-

bora a composição desse tipo de efluente possa 

variar em função do tipo de animais, processos 

produtivos e da região onde se situa, sempre são 

verificadas altas cargas orgânicas e de nutrien-

tes (Bustillo-Lecompte e Mehrvar, 2017). Assim, 

esse efluente dotado de altas concentrações de 

demanda química de oxigênio (DQO) e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) deve receber ade-

quado tratamento antes de ser disposto no am-

biente ou mesmo em rede coletora, sob pena de 

se tornar um problema econômico, ambiental e 

de saúde pública (Alvarez e Lidén, 2008; Bayr et 

al., 2012).

A digestão anaeróbia é normalmente a opção 

utilizada para o tratamento de efluentes de alta 

carga orgânica como o de abatedouros, apresen-

tando alta eficiência na remoção de DQO e DBO, 

baixa geração de lodo e potencial de reaprovei-

tamento do metano para a geração de energia 

(Chan et al., 2009; Hamza, Iorhemen e Tay, 2016; 

McCabe et al., 2020). Dentre as tecnologias pos-

síveis, o sistema de lagoas de estabilização com a 

conformação anaeróbia seguida de facultativa é 

a mais utilizada para esse tipo de efluente (Harris 

e McCabe, 2015).

A eficiência dos tratamentos anaeróbios de 

efluentes de abatedouros é influenciada por di-

versos fatores, sendo os principais a natureza do 

efluente, o tempo de detenção hidráulica (TDH) e 

a temperatura (US EPA, 2004).

2  OBJETIVOS 
Apresentar um modelamento matemático ca-

paz de fornecer a eficiência na remoção de DBO 

em função da temperatura, em sistemas de la-

goas de estabilização voltado ao tratamento de 

efluentes de abatedouro, gerando subsídios para 

o dimensionamento otimizado desse tipo de sis-

tema de tratamento.

3 METODOLOGIA
3.1 Área de estudo

O abatedouro objeto de estudo é situado na cida-

de de Piracicaba-SP, coordenadas 22º41’40,9”S ; 

47º40’22,1”O, e apresenta uma produção média 

de 100 bovinos por dia, com a vazão média de 

efluente gerado igual a 30 m3/h. As amostras fo-

ram  coletadas após o tanque de equalização (re-

servatório em chapas de alumínio corrugadas), 

o qual recebe contribuição do setor de limpeza 

(linha verde) e do setor de abate (linha vermelha) 

após passarem por peneira estática (0,75 mm),-

conforme demonstrado na Fig. 1. 

As amostras foram coletadas e transportadas 

em caixas térmicas até o laboratório, onde foram 

homogeneizadas e ensaiadas.

Respirometria de Bartha como ferramenta na avaliação da decomposição anaeróbia de efluentes de abatedouros
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Figura 1. Diagrama de fluxo do sistema de tratamento do abatedouro objeto de estudo
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3.2 Delineamento experimental:

A amostra coletada foi submetida a digestão em 

incubadora de DBO com temperatura do am-

biente controlada (15, 17, 20, 25, 30 ou 35oC), 

em dois recipientes diferentes: a) um frasco de 

vidro de 250 mL semi-fechado, de onde foram 

retiradas alíquotas para os ensaios de tem-

peratura da massa líquida, DQO e DBO; b) um 

respirômetro de Bartha (Fig. 2), onde 100 mL 

de amostra foram deixados em regime estático 

pelo número de dias do experimento, servindo 

como base para se avaliar a respiração bacte-

riana e emissão de CO
2
. As incubações foram 

realizadas em triplicata.
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Figura 2. Respirômetro de Bartha esquematizado
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Na Fig. 3 pode ser mais bem entendido o delineamento experimental.

Figura 3. Delineamento experimental - esquemático
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A adaptação da respirometria consistiu em  co-

locar 100 mL de amostra de efluente líquido no 

respirômetro (vide item F, Fig. 2), onde original-

mente se colocam amostras de solo. Além disso, 

a técnica original avalia o comportamento das 

bactérias aeróbias, enquanto no presente estudo 

a perfeita vedação do sistema, aliada à alta carga 

orgânica do efluente e à presença dos micro-or-

ganismos nativos, garantiu uma situação predo-

minantemente de anaerobiose. Os respirômetros 

foram mantidos dentro de uma incubadora tipo 

BOD (TE 057, Tecnal) a temperatura constan-

te. O CO
2
 gerado no processo era absorvido por  

15 mL de uma solução de KOH 0,4 N, dispos-

ta no reservatório contíguo ao da amostra, cujas 

atmosferas se comunicam. A cada intervalo de 

tempo pré-determinado, a solução receptora de 

CO
2 

era totalmente extraída com o auxílio de uma 

seringa e transferida quantitativamente para 

um erlenmeyer, onde se acrescentavam 1,0 mL 

de solução de BaCl
2
 e três gotas de solução indi-

cadora de fenolftaleína. Procedia-se a titulação 

da mistura contra solução padronizada de HCl  

0,1 N, comparando-se o resultado com a titulação 

de um respirômetro-controle, contendo água isen-

ta de CO
2
 em lugar da amostra. O cálculo da massa 

de CO
2
 produzida a cada titulação é dado pela Eq. 1, 

adaptado da literatura (APHA, AWWA e WEF, 2012).

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂$ = [(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵) × 50] × (0,044) × (𝑓𝑓	𝐻𝐻𝑚𝑚𝐻𝐻)  (1)

onde: mCO
2
 = Massa de CO

2
 emitido (mg);

A = Média dos volumes de HCl (mL) gastos na ti-

tulação dos brancos;

B = Média dos volumes de HCl (mL) gastos na ti-

tulação das amostras;

50 = Fator de conversão de neq
CO2

 em n
CO2

, ex-

pressa em μmol;

0,044 = Fator resultante da multiplicação de três 

outros fatores:

 10-6 = Fator de conversão para n
CO2

, de 

μmol para mol;

 MM
CO2

 = 44, massa molar do CO
2
 (g mol-1); 

 1000 = Fator de conversão de gramas 

para miligramas;

f  HCl = Fator de correção da concentração real da 

solução de HCl.

O frasco de vidro contendo a amostra ensaiada 

no respectivo respirômetro era utilizado para 

que não se alterasse o volume da amostra da 

respirometria com as retiradas de alíquotas de 

amostra para os ensaios de DQO e DBO, realiza-

dos de acordo com os Métodos 5220 D e 5210 B, 

respectivamente, da literatura indexada (APHA, 

AWWA e WEF, 2012). 

Após a titulação da solução básica, pôde-se calcu-

lar a concentração de CO2
 gerada pela amostra, em 

mg/L, dividindo-se o resultado obtido na Eq. 1 pelo 

volume da amostra de efluente, em litros (0,100 L).

O controle de temperatura da incubadora foi 

monitorado utilizando-se termo higrômetro di-

gital (Incoterm), o qual fornece, além da tempe-

ratura pontual, as máximas e mínimas durante o 

período. Leituras diárias foram realizadas para 

garantir que nenhum evento pudesse ter altera-

do a temperatura dos ensaios.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Temperatura dos ensaios

Após o monitoramento da temperatura durante os 

ensaios, obtiveram-se os seguintes valores reais 

para as temperaturas programadas (Tabela 1):

Tabela 1. Valores de temperatura aferidos para os ensaios.

Temperatura programada (oC) Temperatura média do período 
± desvio padrão (oC)

15 14,7 ± 0,4

17 16,7 ± 0,2

20 20,3 ± 0,4

25 25,4 ± 0,4

30 30,0 ± 0,2

35 35,1 ± 0,2

Soldera PES, Figueiredo TS, Dantas RF, Fagnani E
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4.2 Remoção de DQO e DBO

As coletas de amostras (alíquotas) dos frascos 

reagentes foram realizadas em triplicata, po-

rém homogeneizadas um único béquer antes 

das análises de DQO e DBO. A periodicidade foi 

realizada concomitantemente aos ensaios com 

os respirômetros. Na Fig. 4 estão apresentados 

graficamente os resultados da redução de DBO 

em função das temperaturas médias ao longo do 

tempo nas campanhas validadas. 

Figura 4 – Resultados da redução de DBO (mg/L) das amostras do efluente em várias temperaturas médias ao longo do tempo
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Na Fig. 5 estão apresentados graficamente os valores de eficiência acumulada de redução de DBO em fun-

ção das temperaturas médias ao longo do tempo nas campanhas validadas.

Figura 5 – Resultados da eficiência acumulada de redução de DBO (em %) em várias temperaturas médias ao longo do tempo
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Na Fig. 6 estão apresentados graficamente os 

resultados da redução de DQO em função das 

temperaturas médias. Na Fig. 7 estão apresen-

tados graficamente os valores de eficiência 

acumulada de redução de DQO em função das 

temperaturas médias.

Figura 6 - Resultados da redução de DQO (mg/L) das amostras do efluente em várias temperaturas médias ao longo do tempo
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Figura 7 - Resultados da eficiência acumulada de redução de DQO (em %) em várias temperaturas médias ao longo do tempo
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Tanto para DBO como para DQO, a redução é 

influenciada pela temperatura, principalmente 

até a faixa de 20ºC, onde notadamente a redu-

ção é menos acentuada na faixa de 20ºC a 35ºC.  

Soldera PES, Figueiredo TS, Dantas RF, Fagnani E
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As eficiências nas temperaturas de 15ºC e 17ºC 

vão se alinhar com as demais por volta do 16º 

dia, o que leva a deduzir que é o período de adap-

tação dos microrganismos.

4.3 Eficiência na produção de CO2 em função  
da temperatura

Na Fig. 8 está apresentada a representação grá-

fica dos valores de CO
2
 acumulado em função do 

tempo para as temperaturas médias.

Figura 8 - Produção de CO
2
 acumulado em função do tempo para as temperaturas médias em amostras de efluente
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O cálculo da eficiência de geração de CO
2
 é pro-

posto através da Eq. 2.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂$ = &
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂)

𝐸𝐸𝑂𝑂$	+,-.
/ 𝑥𝑥100  (2)

 

onde: ECO
2
 = eficiência na geração de CO

2
, (%);

 DQO
0
 = concentração de DQO no efluen-

te, (mg/L);

 CO
2 Acum

 = valor de CO
2
 gerado ao longo 

do tempo, (mg/L). 

Na Fig. 9 está a representação gráfica dos valo-

res de eficiência de produção de CO
2
 acumulado, 

calculados conforme Eq. 1 para os respectivos 

valores médios de temperatura. 
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Figura 9 - Resultados da eficiência de produção de CO
2
 acumulado (em %) em função do tempo para valores médios de 

temperatura ambiente em amostras de efluente no respirômetro
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A análise das curvas de eficiência na geração 

de CO
2
 não deixa evidenciado um rendimento 

criterioso em que se possa, ao menos com essa 

quantidade de dados, prever um equacionamen-

to para descrever o comportamento de emissão 

desse gás. 

No entanto, é possível constatar 3 comporta-

mentos distintos em função de faixas de tempe-

ratura, que aqui iremos denominar de:

• Cenário 1: faixa de temperatura compreendida 

até uma temperatura intermediária entre 14,7ºC 

e 16,7ºC; 

• Cenário 2: faixa de temperatura compreendida 

entre a linha de corte do Cenário 1 até a tempe-

ratura intermediária entre 25,4ºC e 30ºC; 

• Cenário 3: faixa de temperatura compreendida 

acima da linha de corte do Cenário 2. 

Essas segmentações se dão de forma hipotética, 

estipuladas através do comportamento diferen-

ciado de emissão de CO
2
 entre essas faixas de 

temperatura.  É notório que as condições am-

bientais referentes à temperatura ideal interfe-

rem na reação de produção de biogás e/ou outros 

componentes do balanço de massa da degrada-

ção da carga orgânica durante a transformação 

da mesma em outros produtos.

Provável é que exista uma temperatura de cisão 

de desempenho entre essas linhas de corte em 

função dos tipos de microrganismo, de forma 

que altere a eficiência de geração do gás CO
2
 

sem alterar proporcionalmente a eficiência de 

remoção de carga orgânica em termos de DBO. 

A carga orgânica removida, ao que tudo indica,  

transforma-se em outros produtos (gás, lodo ou 

escuma de sebo “croast fat”).

Na Fig. 10 está demonstrada esquematicamente 

a segmentação de comportamento/desempe-

nho que ocorre na produção de CO
2
 em função 

da temperatura. 

Soldera PES, Figueiredo TS, Dantas RF, Fagnani E
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Figura 10 - Segmentação de comportamento/desempenho que ocorre na produção de CO
2
 em função da temperatura
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Na Fig. 11 estão apresentadas as curvas de resultados da eficiência de produção de CO
2
 acumulado em 

função do tempo para valores médios de temperatura ambiente em amostras de efluente no respirômetro: 

a) Cenário 1; b) Cenário 2; c) Cenário 3.

Figura 11 - Resultados da eficiência de produção de CO
2
 acumulado em função do tempo para valores médios de 

temperatura ambiente em amostras de 100 mL de efluente no respirômetro – a) Cenário 1; b)  Cenário 2; c) Cenário 3
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4.4 Equacionamento matemático

Para a eficiência de redução de carga orgânica 

em termos de DBO, o desempenho dos resulta-

dos nos experimentos permitiu equacionar os 

dados. Para realizar as curvas de regressão, fo-

ram avaliados os modelos não lineares logístico 

e assintótico de 1ª parametrização, onde o se-

gundo se adequou melhor aos resultados expe-

rimentais. Na Fig. 12 estão apresentados os grá-

ficos de eficiência de redução de DBO ao longo 

do tempo em cada temperatura, resultantes dos 

dados das equações obtidas com os ajustes das 

curvas de regressão assintótica de 1ª parametri-

zação, para encontrar equações que definam os 

comportamentos observados.
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Figura 12 - Eficiência de redução de DBO em várias temperaturas médias ao longo do tempo - Curvas obtidas através 
da aplicação das equações ajustadas através de regressão assintótica de 1ª parametrização. 
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Todas as equações de cada curva ajustada foram incorporadas em uma única, resultando na Eq. 3:

 ( )

(ºC).ambientedomédiaatemperaturT:
(dias);apermanêncideTempo:T

(%);DBOderemoçãodeEficiênciaDBO:E
Onde

DBOE

P

3)0,958421,58557+(-0,07092T)0,2034-(99,48485-T)0,08886-(96,58655= ptT´´´´  (3)

Onde:E DBO: Eficiência de remoção de DBO (%);

T
p
: Tempo de permanência (dias);

T: temperatura média do ambiente (ºC)

Na Fig. 13 está apresentado o gráfico com as 

curvas simuladas utilizando a Eq. 3 nos mesmos 

períodos de tempo e temperaturas utilizados 

nos experimentos. Na Fig. 14 está apresentado o 

gráfico de simulação com diversas temperaturas 

aleatórias, para verificar o comportamento da 

equação ao se utilizar temperaturas diferentes 

das trabalhadas em laboratório.

Soldera PES, Figueiredo TS, Dantas RF, Fagnani E
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Figura 13 - Eficiência de redução de DBO em várias temperaturas médias ao longo do tempo - Simulação utilizando a 
Eq. 2 nas mesmas temperaturas e períodos de tempo utilizados nos experimentos
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Figura 14 - Eficiência de redução de DBO simuladas com várias temperaturas aleatórias ao longo do tempo – 
Simulação utilizando a Eq. 3
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5 CONCLUSÕES
Os resultados simulados em laboratório utilizando 

água residuária de abatedouro de bovinos demons-

tram que é possível adaptar o método de respiro-

metria de Bartha em efluentes líquidos como uma 

ferramenta para investigar a degradação anaeró-

bia. Por esta técnica, pode-se relacionar a emissão 

de CO2
 com a redução de carga orgânica no líqui-

do em função da temperatura, demonstrando a 

cinética de indicadores de degradação anaeróbia 

de efluentes de abatedouro de bovinos em estado 

estacionário. Os organismos decompositores são 

influenciados pela faixa de temperatura adotada, 

resultando em comportamentos cinéticos diferen-

tes, principalmente pela dificuldade na adaptação 

causada pelo regime estacionário.
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Resumo
As lagoas de alta taxa possuem elevada produtividade de biomassa algal, a qual tem despertado interesse para 

produção de biocombustíveis. Esse estudo traz uma revisão sobre essas lagoas, fatores que influenciam em sua 

eficiência, parâmetros de projeto e as limitações que apresentam para a geração de biocombustíveis. As ope-

rações de colheita e secagem são apontadas como os principais gargalos para a exploração da biomassa algal. 

Portanto, processos que necessitam de elevadas concentrações de matéria seca devem ser evitados. Os fatos 

apresentados no trabalho levam a crer que o biogás é a melhor alternativa de exploração energética da biomas-

sa algal atualmente. Dois efluentes com potencial para essa exploração em larga escala são apresentados no 

trabalho: vinhaça de cana-de-açúcar e POME.

Palavras-chave: Biomassa. Bioenergia. Remoção de Nutrientes. Tratamento Aeróbio.

Abstract
The high rate algae ponds have elevated productivity of algae biomass, which has been awakening interest for 

biofuels production. This study brings a review about those lagoons, factors that influence their efficiency, project 

parameters and limitations that exhibit for biofuels generation. The operations of harvesting and drying are point-

ed as the main barriers for algae biomass exploration. Therefore, a process that requires high concentrations of 

dry matter should be avoided. The facts presented in this work lead us to believe that biogas is the best alternative 

for the energy exploration of algae biomass currently. Two effluents with potential for large-scale exploration are 

presented in this work: sugar cane vinasse and POME.

Keywords: Biomass. Bioenergy. Nutrient Removal. Aerobic Treatment.
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1 INTRODUÇÃO
As lagoas de alta taxa (LAT) foram inicialmente 

estudadas como  opção para o tratamento ter-

ciário de águas residuárias. A elevada produtivi-

dade da biomassa desses sistemas está associa-

da à simbiose entre as microalgas e as bactérias, 

o que tem despertado interesse para a produção 

de biocombustíveis (KIM et al., 2014).

Segundo Brennan e Owende (2010), a definição 

de microalgas abrange microrganismos multice-

lulares e unicelulares, incluindo tanto microalgas 

procarióticas, i.e. cianobactérias (Chloroxibacte-

ria), como microalgas eucarióticas, como as al-

gas verdes (Chlorophyta), algas vermelhas (Rho-

dophyta) e diatomáceas (Bacillariophyta).

Oswald et al. (1957) e Golueke et al. (1957) foram 

pioneiros em relatar as vantagens da associação 

entre bactérias e algas no tratamento de águas 

residuárias e a propor a produção de algas como 

fonte de energia em larga escala. Segundo Os-

wald e Golueke (1960), isso é possível devido à 

complementaridade metabólica entre as algas 

e bactérias presentes. As algas são capazes de 

produzir oxigênio por meio da fotossíntese, que 

é necessária para a respiração aeróbica das bac-

térias. De maneira oposta, as bactérias geram 

dióxido de carbono, o que dá suporte à elevada 

síntese de biomassa das microalgas. A grande 

produtividade de biomassa desses sistemas seria 

impossível apenas com o suprimento de carbo-

no do ar atmosférico. Estima-se que apenas 5% 

do CO2
 consumido em lagoas de alta taxa sejam 

provenientes desta fonte (STEPAN et al., 2002; 

PUTT et al., 2011).

Atualmente, a principal aplicação das lagoas de 

alta taxa é na remoção de nutrientes após diges-

tão anaeróbica (CRAGGS et al., 2014; ASSIS et 

al., 2017). Entretanto, também são utilizadas no 

tratamento secundário de esgoto sanitário (RU-

PPERT CRAGGS et al., 2012; KIM et al., 2014). 

A remoção de nutrientes em LATs ocorre por 

mecanismos diretos e indiretos. O mecanismo 

direto é relacionado à fixação dos nutrientes e 

à posterior separação da biomassa. O indireto 

ocorre devido à volatilização de amônia e à pre-

cipitação de ortofosfato, como consequência 

do aumento do pH pela atividade fotossintética 

(GARCIA et al., 2000). 

Putt et al. (2011) estimaram  potencial de 17 a 

28 m³ ha-1 ano-1 de produção de combustíveis, 

baseado em um rendimento de biomassa de  

20 g m-2 d-1 (BRENNAN; OWENDE, 2010). Jason e 

Park et al. (2011) e Craggs et al. (2012) relataram 

valores de produtividade de biomassa entre 2,5 e 

40 g m-2 d-1.

Ao utilizar resíduos como matéria-prima para a 

produção de biomassa algal, reduzem-se gastos 

com fertilizantes (nutrientes para o cultivo das 

algas) e repartem-se os custos capitais dos pro-

dutos com o tratamento dos efluentes. Entre-

tanto, no que tange o seu uso na produção de 

biocombustíveis, as operações de colheita e se-

cagem são os principais gargalos à exploração 

comercial da biomassa das microalgas (MIL-

LEDGE; HEAVEN, 2013). Devido a isso, muitos 

estudos têm sido desenvolvidos nesse campo, 

e as principais alternativas são apresentadas 

neste trabalho.

O presente estudo traz uma revisão sobre as 

vantagens e as limitações desses sistemas para o 

tratamento de resíduos, parâmetros de projeto, 

fatores que influenciam  sua eficiência opera-

cional e gargalos ao uso da biomassa algal como 

fonte renovável de energia. 

 

2  METODOLOGIA
Este trabalho é baseado em revisão de publica-

ções, sendo majoritariamente composto por arti-
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gos publicados em periódicos internacionais, os 

quais foram obtidos através de banco de dados 

do SciELO, Science Direct e Google Acadêmico. A 

busca utilizou palavras-chaves como: High Rate 

Algae Ponds, Design of High Rate Algae Ponds, High 

Rate Algae Ponds Models, High Rate Algae Ponds 

Review, Algae Harvesting, Algae Drying, Algae Bio-

fuel, Algae Ethanol, Algae Biogas, Algae Biodiesel, 

Algae Pyrolysis etc. A escolha dos artigos ocorreu 

por ordem de relevância (citações), pelas ferra-

mentas disponíveis nos bancos de dados citados. 

O trabalho revisa publicações de 1957 até 2017, 

com o intuito de elucidar o desenvolvimento das 

pesquisas na área ao longo do tempo. 

3 DESENVOLVIMENTO 
3.1 Parâmetros Construtivos

As lagoas de altas taxas são uma opção de 

tratamento com baixo gasto energético se 

comparadas a, por exemplo, sistemas de lodos 

ativados. Porém, para a mesma remoção de de-

manda bioquímica de oxigênio (DBO), deman-

dam  área aproximadamente 50 vezes superior 

(PARK; CRAGGS; SHILTON, 2011a). Portanto, 

as lagoas serão aconselháveis em locais sem 

grandes limitações por área, seja de ordem fí-

sica ou econômica.

Usualmente as LATs são construídas com o for-

mato de elipses, subdividas por uma ou mais chi-

canas e com agitação por rodas de pás. A função 

dos rodas de pás é manter boa mistura para evi-

tar a sedimentação das microalgas e homoge-

neizar os nutrientes (HADIYANTO et al., 2013). 

Além disso, é importante que o regime de escoa-

mento seja turbulento para evitar fotoinibição 

nas microalgas devido à exposição demasiada 

à radiação solar nas camadas superiores das la-

goas (KROON et al., 1989). 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros construtivos 

adotados para LATs, as respectivas eficiências 

de remoção de nutrientes e de matéria orgâni-

ca, para diferentes águas residuárias. É comum 

que esses sistemas operem com diferentes tem-

pos de detenção hidráulico (TDH) durante o ano, 

como forma de compensar a menor radiação so-

lar durante as estações mais frias (CRAGGS et al., 

2014).  Por isso, algumas referências apresentam 

esse parâmetro em faixas.

Buhr e Miller (1983) desenvolveram modelagem 

para as interações entre microalgas e bactérias 

em lagoas. Com a modelagem, os autores cons-

truíram um ábaco, no qual é possível estimar a 

produtividade da lagoa em função do TDH, tem-

peratura e profundidade. A Fig. 1 apresenta o 

ábaco adaptado desenvolvido pelos autores. 

A modelagem considerou os principais fenôme-

nos físico-químicos presentes nas LATs e foram 

assumidas as seguintes hipóteses simplifica-

doras: I) não há limitação de luz, provocada por 

diferença de profundidade, ao crescimento das 

microalgas; II) não há perda de amônia para o 

ambiente por volatilização; III) as lagoas podem 

ser modeladas como uma série de reatores de 

mistura perfeita; IV) a taxa de crescimento das 

bactérias pode ser modelada pela cinética de 

Monod com três substratos limitantes (substra-

to orgânico, oxigênio e nitrogênio); V) a taxa de 

crescimento das microalgas pode ser modelada 

pela cinética de Monod com dois substratos li-

mitantes (dióxido de carbono e nitrogênio), mul-

tiplicados por um fator de intensidade luminosa.

A influência da intensidade luminosa em relação 

à profundidade (densidade de fluxo de fótons) 

na produtividade das microalgas foi modelada 

por Kroon et al. (1989). O objetivo foi encontrar 

estratégias de gerenciamento do tempo de re-

tenção hidráulico e, consequentemente, da pro-

fundidade, em diferentes condições climáticas. O 
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modelo mostrou boa concordância com dados de 

literatura para valores de densidade de fluxo de 

fótons superiores a 20 mol m-2 dia-1. Os autores 

também introduziram um novo conceito: a taxa 

de absorção compensativa, a qual é a quantidade 

equivalente de fótons capturados pelas microal-

gas para compensar o consumo pela fotossíntese.

Hadiyanto et al.  (2013) utilizaram a simulação 

com fluidodinâmica computacional para avaliar 

a geometria das LATs. Os autores verificaram que 

à medida que se eleva a relação comprimento/

largura (C/L), as zonas mortas tendem a diminuir. 

Entretanto, também há maior consumo energé-

tico quando essa relação é aumentada. Os auto-

res recomendaram relações C/L superiores a 10 

para o projeto das LATs para  obter boa uniformi-

dade de velocidade e evitar danos consideráveis 

as microalgas por cisalhamento. Uma alternativa 

para construir lagoas com esse perfil é a constru-

ção de chicanas.

 Tabela 1: Parâmetros construtivos, remoção de nutrientes e carbono para diferentes efluentes em lagoas de alta taxa.

Água Residuária TDH (d)
Remoção de 

nutrientes e carbono 
(%)

Profundidade (m)
Velocidade 

linear das rodas 
(m/s)

Referência

Sintética 4 a 7
65,6-78,7 (N)
18,0-92,9 (P)

35,0-30,8 (DQO)
0,25 0,2 (CROMAR; FALLOWFIELD, 

1997)

Esgoto sanitário 3 a 10 57-73 (N) 0,30 0,09 (GARCIA et al., 2000)

Esgoto sanitário 
diluído 1:1 4 a 8 86 -98 (N-amoniacal)

52-68 (P) 0,30 0,15 (PARK et al., 2011b)

Esgoto sanitário -
65 (N-amoniacal)

19 (P)
50 (DBO)

0,35 0,2 (CRAGGS et al., 2012)

Esgoto sanitário 2
92,68 (N)
82,65 (P)

85,44 (DQO)
0,3 0,3 (KIM et al., 2014)

Esgoto sanitário 
efluente de UASB 5 - 0,3 0,1-0,15 (ASSIS et al., 2017)

Esgoto sanitário 3 a 7 - 0,6 0,1 (HOM-DIAZ et al., 2017)

Suinocultura (diluído) 10 88 (N)
76 (DQO) 0,3 0,20 (GODOS et al., 2009

Suinocultura  (diluído) 10 98 (N-amoniacal)
56 (DQO) 0,3 - (GODOS et al.,  2010)

Suinocultura  
(após floculação) 40 a 80 90 (amoniacal)

90 (DQO) 0,26 - (AGUIERRE et al., 2011)

Água residuária de 
psicultura 5 a 10

78-85 (N)
64- 94 (P)

64-77 (DQO)
0,15 0,22

(POSADAS et al., 2015)
Água residuária de 
psicultura + Esgoto 

sanitário (1:1)
7

88 (N)
79 (P)

70 (DQO)
0,15 0,22

Nota: (N) – Nitrogênio total, (N-amoniacal) – Nitrogênio na forma de amônio, (P) – Fósforo, (DQO) – Demanda química de oxigênio, (DBO) – 
Demanda bioquímica de oxigênio.
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Figura 1: Ábaco para estimar a concentração de biomassa algal (eixo vertical, em mg L-1) em função do tempo de 
detenção hidráulico  (eixo horizontal, em dias), profundidade (curvas transversais, em mm) e temperatura (curvas 

principais, em ºC). Fonte: Adaptado de Buhr e Miller (1983).

3.2 Temperatura, pH e Carbonatação

A temperatura afeta a taxa metabólica das mi-

croalgas e das bactérias. A maior parte das espé-

cies de microalgas possui temperatura ótima en-

tre 15 ºC e 25 ºC (SUTHERLAND et al., 2015). Além 

da faixa de temperatura, as microalgas também 

são sensíveis a variações bruscas desta variável.

A temperatura também modifica a solubilidade 

dos gases. Com isso, o equilíbrio do dióxido de 

carbono na água é afetado, e consequentemente 

o pH, e a remoção de amônia. Craggs et al. (2012) 

mostraram que a temperatura das lagoas é dire-

tamente afetada pela temperatura do ar e pela 

radiação solar. Os autores estudaram 4 lagoas de 

alta taxa em escala real, com 1,25 hectare cada 

e controle de pH (7,5-8,5) por adição de CO
2
. A 

remoção de nitrogênio e a produtividade de mi-

croalgas foram afetadas positivamente pelo au-

mento da temperatura. 

Entretanto, essa melhora deve estar vinculada, 

principalmente, aos mecanismos indiretos de 

remoção,  visto que Do Couto et al. (2015) não 

observaram diferença significativa na assimila-

ção de nitrogênio ao comparar LATs operando 

sem limitação e com limitação parcial de ra-

diação solar incidente. Os autores argumentam 

que apesar de o metabolismo fotossintético se 
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reduzir quando há restrição da radiação solar, 

as bactérias podem crescer satisfatoriamente e 

produzir um efeito compensatório na fixação de 

nitrogênio. 

Sob condições de limitação de carbono, o pH ten-

de a aumentar rapidamente como consequência 

do desequilíbrio entre a fotossíntese e a respira-

ção. Esse parâmetro pode variar consideravel-

mente durante o dia e atingir valores superiores 

a 10 ao final da tarde (SUTHERLAND et al., 2015).

A fotossíntese consome CO
2
 por meio da fixação 

de carbono e provoca redução na concentração 

de prótons, como mostra a Eq. 1. De maneira 

oposta, a respiração força o equilíbrio a reduzir o 

pH. Em condições de pH elevado, os prótons são 

consumidos e amônia é produzida, como mostra 

a Eq. 2. 

CO# + H#O	 ↔ 		H( + HCO)*   (1)

NH# + H% 	↔ 	NH(%  (2)

É importante frisar que nas LATs o principal meca-

nismo indireto de remoção de nitrogênio é a for-

mação de amônia (GARCIA et al., 2000), uma vez 

que a desnitrificação ocorre em meio anóxico e as 

LATs apresentam alta taxa fotossintética, ou seja, 

possuem oxigênio dissolvido. Entretanto, essa 

desnitrificação já foi reportada em LATs operando 

com alta carga orgânica (GODOS et al., 2009).

O pH elevado pode causar danos às microalgas 

tanto pela inibição por amônia como pela redu-

ção da atividade da enzima RuBisCo (SUTHER-

LAND et al., 2015). Para evitar esses problemas, 

o pH deve ser mantido entre 7,5 e 8,5 para o bom 

funcionamento das lagoas (CRAGGS; SUTHER-

LAND; CAMPBELL, 2012).

De acordo com Putt et al. (2011), devido à baixa 

concentração de CO2
 na atmosfera (cerca de 400 

ppm), é recomendável a utilização da carbonata-

ção em  razão mínima de 5% (v/v) para sustentar 

uma alta taxa de crescimento das microalgas. A 

carbonatação também é uma forma de controle 

do pH na operação das LATs (CRAGGS; SUTHER-

LAND; CAMPBELL, 2012).

A adição de CO
2
 é usualmente realizada em pon-

tos específicos da lagoa com maior profundi-

dade, semelhante a poços (STEPAN et al., 2002; 

CRAGGS et al., 2014). Porém Putt et al. (2011) 

relataram que a utilização de coluna de absorção 

apresentou maior eficiência em termos de trans-

ferência de massa e pode ser uma alternativa 

para reduzir os custos da carbonatação.

A fonte de gás carbônico deve ser de baixo custo. 

Gases efluentes de queima de caldeiras, incine-

radores e termoelétricas podem sem utilizados. 

Outra opção é a utilização de biogás, que geral-

mente contém de 15-35% de CO
2
, o que traria a 

vantagem adicional de elevar o poder energético 

do biogás e remover o H
2
S (HEUBECK et al., 2007).  

3.3 Reciclo

O reciclo consiste em devolver às LATs parte das 

microalgas presentes nos efluentes, de forma 

semelhante ao que ocorre em sistemas de lodo 

ativado (CRAGGS et al., 2014). Park et al., (2011b) 

investigaram o efeito do reciclo de biomassa se-

dimentada na dominância e na eficiência de co-

lheita em lagoas de alta taxa. Para isso, os auto-

res compararam uma unidade com reciclo após 

sedimentação em tanques imhoff com uma lagoa 

sem reciclo (controle). Ao longo do experimento, 

que durou 1 ano, o reciclo variou de 66 a 212 g de 

sólidos por kg de alga removida do sistema pelos 

tanques  imhoff.

Verificou-se que a lagoa com reciclo apresentou 

maior dominância (90%) em relação ao controle 

(50%) de microalgas do gênero Pediastrum sp. e 

também maior tamanho das colônias, devido ao 
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aumento do tempo de retenção celular. Como 

consequência, a eficiência de separação da bio-

massa nas lagoas com reciclo foi superior (85%) 

ao controle (60%).

3.4 Competição

Os principais predadores naturais das microalgas 

são os fitoplânctons. Em estudo realizado por As-

semany et al. (2015), foram identificados 32 gê-

neros nas lagoas, sendo a classe Chlorophyceae 

a mais abundante durante o período analisado. 

Os indivíduos dos gêneros Desmodesmus tam-

bém foram abundantes no verão e no outono, 

e o gênero Chlorella no inverno e na primavera. 

Também segundo os autores, a competição com 

outros microrganismos por espaço e nutrientes e 

a predação pelos fitoplânctons foram mais pre-

judiciais às microalgas do que a fotoinibição.

3.5 Colheita e Secagem

A concentração de sólidos totais (ST) nos efluen-

tes de lagoas de alta taxa é da ordem de 0,02 a 

0,05% (MILLEDGE; HEAVEN, 2013). Consequen-

temente, para aproveitar as microalgas, seja para 

fins energéticos ou não, são necessárias opera-

ções unitárias para concentrar (colheita) e secar 

a biomassa. A colheita das microalgas também é 

fundamental para a remoção dos nutrientes das 

águas residuárias de forma direta.

Além da baixa concentração, o pequeno diâme-

tro e a densidade semelhante à da água são os 

principais desafios para viabilizar técnica e eco-

nomicamente as operações unitárias que visam 

concentrar as microalgas. Segundo Greenwell et 

al. (2009), esses processos podem ser responsá-

veis por até 50% dos custos dos produtos finais 

obtidos  da biomassa algal. 

Dentre as operações utilizadas na colheita es-

tão a sedimentação, a floculação, a flotação e 

a filtração. Quanto à secagem, alguns métodos 

utilizados são o spray dry, a liofilização, o seca-

dor de tambor e a secagem ao sol (GRIMA et al., 

2003), de acordo com a finalidade de uso para a 

biomassa algal. 

3.5.1 Sedimentação

A sedimentação por ação da gravidade em sis-

temas particulados ocorre quando a velocidade 

terminal da partícula é maior do que a velocida-

de ascensional do fluido.  Em regime laminar, a 

velocidade de sedimentação (Vs) de partículas 

esféricas pequenas em sistema diluído pode ser 

calculada pela lei de Stokes, apresentada na Eq. 

3. Nota-se que a velocidade de sedimentação é 

proporcional ao quadrado do raio da partícula 

(r²), à diferença entre a massa específica da par-

tícula (ρp
) e do fluido (ρ

f
) e inversamente propor-

cional à viscosidade do fluido (µ).

𝑉𝑉𝑉𝑉 =
9
2	[𝑟𝑟

)𝑔𝑔+𝜌𝜌- − 𝜌𝜌/0]/𝜇𝜇  (3)

A massa específica das microalgas varia de 1080 

a 1130 kg m-3, e o seu diâmetro varia de 20 a 70 

micrômetros (LAVOIE;NOÜE, 1987; BRENNAN; 

OWENDE, 2010). Devido a essas características, 

os valores de velocidades de sedimentação são 

muito baixos, da ordem de centímetros por dia. 

Com isso, com a sedimentação obtêm-se con-

centrações de apenas 0,5 a 3% de ST. Entretanto, 

esse é o método mais barato de colheita (MIL-

LEDGE; HEAVEN, 2013).

3.5.2 Floculação

A floculação em si não é um método de recupe-

ração da biomassa das microalgas, mas uma eta-

pa que visa facilitar a separação por métodos de 

sedimentação, centrifugação ou filtração, pela 
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agregação das células. De acordo com Brennan 

e Owende (2010), as microalgas possuem carga 

negativa, por isso sais de cátions multivalentes 

(FeCl
3
, Al

2
(SO

4
)

3
, Fe

2
(SO

4
)

3
) ou polímeros catiôni-

cos são usualmente empregados.  A floculação 

seguida de sedimentação obtém concentrações 

de 3 a 8% de ST (MILLEDGE; HEAVEN, 2013).

3.5.3 Flotação forçada

A flotação geralmente ocorre de forma mais rá-

pida do que a floculação, devido à baixa densi-

dade dos flocos formados pelas células das mi-

croalgas (MILLEDGE; HEAVEN, 2013). Entretanto, 

este é um processo mais caro, visto que necessita 

de aeração. Concentrações de 7 a 10% de ST po-

dem ser obtidas por essa rota tecnológica.

3.5.4 Filtração

A filtração convencional é aplicável a poucas mi-

croalgas que apresentam dimensões superiores 

a 70 micrômetros, como os gêneros Coelastrum 

e Spirulina, enquanto para a maior parte apenas 

a micro ou ultrafiltração são viáveis (BRENNAN; 

OWENDE, 2010). Uma vantagem da filtração é a 

facilidade para escalonar os sistemas com base 

em experimentos ou plantas piloto (GREENWELL 

et al., 2009).

Segundo Mohn (1980), a filtração contínua pode 

obter concentrações de sólidos totais de 7,5%, para 

filtro tipo cilindro rotativo, e 18% para filtro tipo fil-

tro de esteira, com respectivos gastos energéticos 

de 0,3 e 0,5 kWh m-3. Entretanto, o filtro prensa, 

que possui operação descontínua, apresentou a 

melhor capacidade de concentrar os sólidos (22 a 

27%), com gasto energético de 0,88 kWh m-3.

3.5.5 Centrifugação

A centrifugação é um método extremamente 

eficaz para concentrar microalgas. Eficiências 

de separação superiores a 95% podem ser obti-

das quando é aplicada aceleração equivalente a 

13000 vezes a gravidade, 60% com 6000 ou 40% 

com 1300 (MOLINA GRIMA et al., 2003). A con-

centração de biomassa obtida é de 12-22%, ou 

seja, semelhante à da filtração (MOHN, 1980).

Contudo, devido ao alto custo de capital, manu-

tenção e consumo energético na faixa de 1 a 1,4 

kWh m-3 (MILLEDGE; HEAVEN, 2013), a centrifu-

gação só é utilizada na recuperação de produtos 

com alto valor agregado, não sendo atualmente 

opção viável para a produção de biocombustí-

veis. Por exemplo, caso seja produzido biodiesel 

de microalgas, se a centrifugação for aplicada 

como único método de separação, esta consumi-

rá 4 vezes mais energia do que o obtido no pro-

duto (MILLEDGE; HEAVEN, 2013).

3.5.6 Métodos de Secagem

A biomassa concentrada de microalgas deve ser 

seca rapidamente para evitar sua deterioração, 

especialmente em locais quentes, assim como 

para o seu processamento. Alguns métodos utili-

zados são spray dry, liofilização, secador de tam-

bor e secagem ao sol (GRIMA et al., 2003).

Tanto o spray dry como a liofilização são métodos 

extremamente caros, sendo aplicáveis apenas 

para produtos sensíveis e com alto valor agrega-

do ou em pesquisas (GRIMA et al., 2003).

A secagem ao sol é o método mais barato, en-

tretanto requer muita área e provoca degrada-

ção das biomoléculas das microalgas (BRENNAN; 

OWENDE, 2010). 

A secagem a tambor pode ser considerada a rota 

mais razoável de secagem, pois é mais barata que 

a liofilização e o spray dry, mas apresenta melhor 

preservação da biomassa que a secagem ao sol.

Devido ao alto custo para a evaporação da água 

nos processos de secagem, para viabilizar o ba-
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lanço energético de produção de energia a partir 

das microalgas é preferível a utilização de méto-

dos que dispensem a secagem (MILLEDGE; HEA-

VEN, 2013), visto que os custos para a redução 

do teor de água durante os processos de colheita 

são bem inferiores se comparados aos métodos 

disponíveis para secagem.

3.6 Outros sistemas para o cultivo de 
microalgas

Com o objetivo de facilitar a colheita das mi-

croalgas, têm sido desenvolvidos sistemas que 

produzem efluentes com maior concentração do 

que as LATs. Algumas alternativas propostas na 

literatura são os fotobiorreatores e sistemas com 

crescimento aderido. 

Os fotobiorreatores são sistemas tubulares 

transparentes onde as microalgas são cultiva-

das. Os fotobiorreatores são capazes de produzir 

concentrações de 1 até 6 g L-1 (CHEN et al., 2011; 

PEREIRA et al., 2017). Outras vantagens em rela-

ção às lagoas de alta taxa são as possibilidades 

de melhor controle e menor contaminação por 

outras espécies de micro-organismos, como os 

fitoplânctons (UGWU et al., 2008). Entretanto, 

os custos dos produtos obtidos com esses siste-

mas se tornam bem maiores do que o das LATs 

(XIN et al., 2016). Além disso, os fotobiorreatores 

apresentam problemas operacionais no scale-up 

como: gradientes de pH, problemas na transfe-

rência de gases e incrustações (UGWU; AOYAGI; 

UCHIYAMA, 2008).

 Assis et al. (2017) investigaram a produção de 

microalgas em sistemas híbridos compostos por 

LATs e um sistema de crescimento aderido, intitu-

lado reatores de biofilme. Os reatores consistiam 

em placas planas de acrílico com um meio supor-

te para o crescimento das microalgas. As placas 

foram instaladas verticalmente e recebiam fluxo 

descendente de efluentes das LATs. Na base das 

placas o líquido percolado era coletado por uma 

calha, com concentrações entre 8,4 e 11,7% de 

ST. Além de facilitar a colheita das microalgas, 

os reatores de biofilme podem reduzir os custos 

com a carbonatação, visto que o maior contato 

com a atmosfera permite melhor aproveitamen-

to do CO2
 presente no ar e da radiação solar. 

3.7 Aplicações da Biomassa Algal na Produção 
de Biocombustíveis

3.7.1 Etanol de terceira geração

Etanol pode ser obtido através da fermentação 

direta de açúcares armazenados nas células das 

microalgas ou de polímeros celulares, amido e 

celulose, previamente hidrolisados. A fermen-

tação escura também tem sido estudada como 

rota alternativa para a conversão de açúcares em 

etanol. 

Hirano et al. (1997) estudaram a produção de 

etanol do amido. O polímero foi extraído, saca-

rificado e fermentado por leveduras. A microalga 

estudada foi do gênero Chlorella, a qual apresen-

tou 37% de amido em sua composição em peso 

seco. Foi obtida  taxa equivalente a 65% da taxa 

teórica de conversão de amido em etanol e con-

centração final de etanol de 0,24% (m/m). 

O mesmo estudo também verificou o uso da 

fermentação escura como rota para a produ-

ção de etanol com o amido intracelular. A alga 

Chlamydomonas reinhardtii apresentou maior 

produção, obtendo-se um teor de 1% (m/m) de 

etanol após a fermentação. Os resultados indi-

caram que a produção de etanol intracelular é 

mais simples e menos intensiva em gasto ener-

gético do que a rota tradicional.

Utilizando a fermentação escura, Ueno et al. 

(1998) obtiveram produtividade máxima do eta-

nol de 450 µmol g-1 ST a 30 °C. Chlorococcum 

littorale foi a espécie estudada, a qual continha 

27% de amido em peso seco. Além do etanol, 
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acetato, hidrogênio e gás carbono foram obtidos 

como produtos da fermentação.

Hossain et al. (2015) propuseram um processo 

para a produção de etanol utilizando a Spiruli-

na. A biomassa seca era moída, sofria hidrólise 

ácida, autoclavagem e filtração para obter uma 

solução com 15,2 g L-1  de açúcares, em média. 

A solução teve o pH ajustado e foi fermentada 

por Saccaromyce cerevisiae. O teor de etanol ao 

final da fermentação (3 a 7 dias) variou de 0,85 

a 1% (m/m), valor bem inferior ao obtido com a 

fermentação de caldo de cana, que varia de 1 a 

6%, de acordo com Silva et al. (2008). 

3.7.2 Biogás

A produção de biogás é obtida da digestão 

anaeróbica da biomassa algal concentrada pe-

los métodos de colheita. Apenas a sedimentação 

é suficiente para obter concentração de sólidos 

adequada para a biometanização. Devido a essas 

características, a biometanização é um proces-

so mais direto de produção de energia, visto que 

necessita de baixas concentrações e utiliza toda 

a biomassa como substrato, o que não ocorre na 

produção de etanol ou biodiesel, por exemplo 

(AXELSSON et al., 2012).

Esse processo apresenta quatro etapas: hidrólise, 

acidogênese, acetanogênese e metanogênese. 

Em substratos complexos, como as microalgas, a 

hidrólise da matéria orgânica é a etapa limitan-

te. A acidogênese e acetanogênese convertem 

os produtos da hidrólise em substratos que as 

archeas metanogênicas possam metabolizar, os 

quais são, majoritariamente, H2
, CO

2
 e acetato. 

A biodigestão necessita de pH próximo à neu-

tralidade e pode ocorrer tanto na fase mesofílica 

(20-40 ºC) quanto na termofílica (40-60 ºC). 

A Tabela 2 apresenta rendimentos obtidos em al-

guns estudos de digestão anaeróbica da biomassa 

algal. A diferença na produção entre espécies está 

associada à variação na composição das células. 

Microalgas com alto teor de lipídeos tendem a 

produzir mais metano (MERHABADI et al., 2015).

Tabela 2: Produção específica de metano a partir de biomassas algais, em condições mesofílicas, por tipo de reator e 
tempo de detenção hidráulico.

Gênero Reator T (ºC) TDH (horas) Rendimento 
(L.CH4.g

-1.SV-1) Referência

Arthrospira platensis Batelada 38 32 0,29

MUSSGNUG et al., 2010)

Chlamydomonas 
reinhardtii Batelada 38 32 0,39

Chlorella kessleri Batelada 38 32 0,22

Dunaliella salina Batelada 38 32 0,32

Euglena gracilis Batelada 38 32 0,32

Scenedesmus 
obliquus Batelada 38 32 0,18

Spirulina platensis Batelada 33 30 0,28

(ZAMALLOA et al., 2012)
Scenedesmus 

obliquus Batelada 33 30 0,21

Phaeodactylum 
tricornutum Batelada 33 30 0,35

Mix de espécies Contínuo 35 15 0,13
(PASSOS et al.,2014)

Mix de espécies Contínuo 35 20 0,17
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3.7.3 Biodiesel

A principal rota comercial para a produção de 

biodiesel é a transesterificação metílica via ca-

tálise alcalina de triglicerídeos. O biodiesel é 

um dos biocombustíveis mais estudados para o 

aproveitamento da biomassa algal atualmente 

(ASSEMANY et al., 2016). Um dos motivos para 

esse interesse é que as microalgas são a única 

fonte com potencial para substituir totalmente o 

diesel fóssil (CHISTI, 2008), visto que as microal-

gas possuem produtividades de óleo pelo menos 

10 vezes superiores a qualquer cultura agrícola 

(CHISTI, 2007).

Segundo Lira et al. (2012), as microalgas produ-

zem grande quantidade de ácidos graxos poli-in-

saturados, que apresentam menor estabilidade. 

Em contrapartida, possuem menor ponto de fu-

são do que ácidos graxos saturados ou mono-sa-

turados. Com isso, o biodiesel proveniente das 

microalgas se torna melhor do que os de maté-

rias-primas vegetais para locais frios. 

Todavia, além das operações de colheita e seca-

gem, a produção de biodiesel também necessi-

ta de outra operação cara com as microalgas, 

a extração do óleo. Isso torna os custos do bio-

diesel proibitivos no cenário atual. Chisti (2007) 

estimou que o custo de produção do óleo de mi-

croalgas precisaria ser reduzido em quase 6 ve-

zes para se tornar competitivo com o petróleo.  

Em  estudo mais recente, Xin et al. (2016) encon-

traram custos de produção de biodiesel estima-

dos de 0,42 a 3,55 $ L-1 na literatura, em siste-

ma utilizando LATs para o cultivo de microalgas. 

Segundo o autor, essa ampla faixa de variação 

é causada por diferentes pressupostos nos es-

tudos, como produtividade e teor de óleo nas 

microalgas, além de extrapolação de dados de 

escala laboratorial. Chisti et al. (2007) afirmam 

que para ser competitivo com a palma, o custo de 

produção do biodiesel de microalgas deve ser de 

no máximo 0,66 $ L -1. Em estudo mais recente, 

Soccol et al. (2017), ao comparar com o biodiesel 

de soja, afirmam que o preço final não deve ul-

trapassar 0,81 US$ L-1.

3.7.4 Pirólise

A pirólise é um processo de conversão termoquí-

mica que ocorre entre 300 e 700ºC na ausência 

de oxigênio, tendo como produtos carvão, bio- 

óleo e gás (CHIARAMONTI et al., 2017). A pro-

porção entre os produtos depende da matéria- 

prima e das condições do processo. A pirólise 

rápida tende a produzir mais óleos e gases, e a 

lenta, carvão. Dependendo do tipo de microalga, 

o rendimento da produção de bio-óleo pode che-

gar a 59% da massa de microalgas processadas 

(BORGES et al., 2014). Para  utilizar a pirólise, a 

biomassa algal deve passar por secagem prévia.

Chiaramonti et al. (2017) investigaram a piróli-

se de duas amostras de Nannochloropsis sp, uma 

com alto teor de proteínas (A) e outra com eleva-

do teor de lipídeos (B). Ambas as amostras foram 

pirolisadas a 450 ºC para priorizar a produção de 

bio-óleo. O rendimento obtido para ambas foi de 

36% em massa. Em termos de rendimento ener-

gético, foi observada pouca diferença entre as 

amostras: 46% (A) contra 41% (B). Esses resulta-

dos indicam que para a pirólise não é necessário 

priorizar a produção de lipídeos das microalgas, 

o que é um fator limitante ao rendimento de ma-

téria seca total.

4 PERSPECTIVAS E SUGESTÕES PARA  
NOVOS ESTUDOS
A literatura está bastante avançada sobre o ma-

nejo das variáveis operacionais para aumentar 

a eficiência das lagoas de alta taxa e modelos 

confiáveis foram desenvolvidos. Vários métodos 

para aproveitar o potencial energético das mi-

croalgas também foram estudados. Entretanto, 

mais estudos sobre simulação e otimização são 
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necessários para testar os diferentes arranjos de 

processo e suas respectivas rentabilidades eco-

nômicas, uma vez que estudos desse tipo em es-

cala real apresentariam custos proibitivos.

Pelos fatos expostos no presente trabalho, o bio-

gás aparece como a rota tecnológica mais atra-

tiva para a produção de biocombustíveis, uma 

vez que a concentração da biomassa necessita 

apenas de sedimentação simples e custos com 

secagem são evitados. Ademais, a digestão da 

biomassa algal pode ser realizada nos reatores 

anaeróbicos que precedem as LATs em sistemas 

de tratamento, por meio de reciclo.

Como o reciclo de biomassa sedimentada das la-

goas é alcalino e possui  baixa relação de carbo-

no:nitrogênio (C:N) para a digestão anaeróbica 

(MEHRABADI; CRAGGS; FARID, 2015), uma água 

residuária adequada para a produção integrada 

de biogás e microalgas deve possuir alta concen-

tração de matéria orgânica, relação C:N eleva-

da e baixo pH. Outro fator importante é que os 

locais onde serão instaladas as lagoas possuam 

baixo custo pela terra e disponibilidade de gases 

de combustão como fonte barata para a carbo-

natação. Portanto, agroindústrias tendem a se-

rem boas alternativas.

Dois efluentes importantes que se encaixam 

nessas características são a vinhaça da produ-

ção de etanol de cana-de-açúcar e os efluentes 

de indústria de óleo de palma, conhecidos como 

POME (Palm Mill Oil Eflluent).Ambas agroindus-

triais possuem escala e a peculiaridade de pos-

suírem suas unidades indústrias próximas às la-

vouras, devido à perecibilidade de suas matérias 

primas. Nas indústrias de palma (HUSAIN et al., 

2002; ARRIETA et al., 2007; NASUTION, et al., 

2014) e sucroenergética (BRASIL, 2017a), tam-

bém é largamente empregada a cogeração e a 

venda de eletricidade, o que facilitaria a integra-

ção da produção de biogás com fins energéticos.  

Segundo Brasil (2017b), a produção brasileira de 

etanol na safra 2015/2016 foi de 30.492.728 m³, 

com estimativa de alcançar 67 milhões de metros 

cúbicos em 2030 (BRASIL, 2007). A produção de 

etanol gera pelo menos 10 vezes o volume equi-

valente de vinhaça que apresenta, em média, pH 

de 4,3; DQO 23,8 g L-1 e relação de C:N de 16 a 21 

(UNICA, 2016).

Marques et al. (2013) relataram que é possível 

integrar o cultivo das microalgas na indústria 

sucroenergética. Os autores obtiveram produ-

ção de 0,116 m3CH
4
 kg

DQO
-1, através da digestão 

anaeróbica da vinhaça, e taxa de produção de  

70 mg L-1 d-1 para Chlorella vulgaris, cultivada na 

vinhaça após a digestão.

A palma de óleo é a principal cultura oleaginosa 

do mundo, responsável por quase 40% da pro-

dução global de óleos vegetais. A USDA (2017) 

estimou produção de 18,04 milhões de tonela-

das de cachos de palma para a safra 2016/2017. 

O processamento desses frutos gera efluentes 

líquidos equivalentes a 87% da massa dos ca-

chos processados (PRASERTSAN; PRASERTSAN, 

1996). Esses efluentes possuem pH da ordem de 

4,7; DQO 50 g L-1 e relação C:N em torno de 30 

(RUPANI et al., 2010). 

Segundo Kamarudin et al (2015), a integração de 

sistemas de cultivo de microalgas junto ao tra-

tamento convencional do POMME aparenta ser 

promissor e viável. O POMME é usualmente tra-

tado em séries de lagoas anaeróbias e aeróbias, 

com tempo de retenção total em torno de 100 

dias (KAMARUDIN et al., 2015), portanto a inte-

gração da produção de microalgas poderia utili-

zar a própria estrutura instalada, o que reduziria 

os custos de implantação. Além disso, espera-se 

que o uso das microalgas reduza o tempo de tra-

tamento e auxilie na remoção de contaminantes. 

Todavia, estudos acerca do tratamento do POM-

ME com microalgas fotossintéticas são escassos 

e recentes (KAMARUDIN et al., 2015).

Reis HFAF, Pereira EL

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 93-107 | Ed. Esp. Set. 2020



105

5 CONCLUSÕES
As lagoas de alta taxa são uma alternativa de 

baixo custo energético para a remoção de nu-

trientes de águas residuárias. Entretanto, devido 

à elevada demanda por área e necessidade de 

fonte barata para a carbonatação, sua aplicação 

é restrita.

As operações de colheita e secagem são os prin-

cipais gargalos para a exploração comercial das 

microalgas. Portanto, rotas que necessitam de 

elevadas concentrações de matéria seca devem 

ser evitadas para viabilizar a produção de bioe-

nergia. Devido a essas restrições, o biogás apare-

ce como a alternativa mais plausível atualmente. 

Dois efluentes com potencial para essa explora-

ção em larga escala foram apresentados: vinhaça 

de cana-de-açúcar e POME.

A partir da revisão realizada, percebe-se que a 

literatura está bastante avançada sobre os fenô-

menos que ocorrem nas lagoas de alta taxa e que 

vários métodos para aproveitar o potencial ener-

gético das microalgas também  foram estuda-

dos. Recomenda-se então, para estudos futuros, 

a simulação de diferentes arranjos, condições 

operacionais, integração energética etc., a fim 

de investigar as melhores rotas para o aproveita-

mento energético da biomassa algal e para o tra-

tamento eficaz das diversas águas residuárias. 
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Resumo
No âmbito do tratamento de águas, busca-se sempre o avanço do conhecimento de novos métodos que não 

requerem extensão de plantas existentes, construção de reatores e que não gerem despesas excessivas. Este 

artigo apresenta um estudo sobre a aplicação de campo magnético no tratamento de águas para consumo 

humano, analisando o comportamento dos parâmetros turbidez e cor aparente. O sistema de tratamento 

elaborado nesta pesquisa possui as características de filtração direta, sendo composto pelas etapas de coa-

gulação e filtração. Um gerador de campo magnético foi construído e instalado para magnetizar a água antes 

e após a aplicação de coagulante. A partir da exposição de 8 mT, quando exposto campo magnético asso-

ciado a aplicação de coagulante químico, foi possível verificar o auxílio do campo magnético na remoção de 

turbidez e cor aparente.

Palavras-chave: Tratamento Magnético das Águas. Turbidez. Cor Aparente. Campo magnético. Tratamento de Água.

Abstract
In the field of water treatment, we always seek to advance our knowledge of new methods that do not require the ex-

tension of existing plants, construction of reactors and do not generate excessive expenses. This paper presents a study 

on the application of magnetic field in the treatment of waters for human consumption, analyzing the behavior of the 

parameters turbidity and apparent color. The treatment system elaborated in this research has the characteristics of 

direct filtration, being composed by the steps of coagulation and filtration. A magnetic field generator was built and 

installed to magnetize the water before and after coagulant application. From the exposure of 8 mT, when exposed 

magnetic field associated with application of chemical coagulant, it was possible to verify the aid of the magnetic field 

in the removal of turbidity and apparent color.

Keywords: Magnetic Water Treatment. Turbidity. Apparent Color. Magnetic field. Water Treatment.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos objetivos do milênio, almejado pela cúpula 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), é a dispo-

nibilidade de água para consumo humano em quan-

tidade e qualidade equivalente. Esse desafio é maior 

em países em ascensão, regiões naturalmente áridas 

e polos agroindustriais emergentes, onde a deman-

da por água é fundamental para a produtividade e o 

desenvolvimento econômico (MOLINA et al, 2016).

A tecnologia de tratamento a ser adotada depende 

da qualidade da água bruta, dos critérios de quali-

dade para consumo humano e das características 

da comunidade a ser beneficiada. Do ponto de vista 

tecnológico, água de qualquer qualidade pode ser, 

em princípio, transformada em água potável (DI 

BERNARDO et al., 1999).

Praticamente toda água que se encontra na na-

tureza, principalmente em corpos de água super-

ficiais, demanda tratamento para ser utilizada no 

abastecimento público. Isso se deve à diminuição 

da qualidade das águas, reflexo das diversas ati-

vidades antropogênicas da era contemporânea. 

Além dos poluentes tradicionais, contaminantes 

emergentes, tais como pesticidas, fármacos, dis-

ruptores endócrinos e seus metabólitos, cosméti-

cos e nanopartículas surgem como novos desafios 

para os sistemas convencionais de produção de 

água potável (HESPANHOL, 2015; BENOTTI et al, 

2009). Com isso, a queda da qualidade da água 

bruta impacta diretamente em maior consumo de 

produtos químicos e geração de resíduos ao final 

do processo de tratamento (OLIVEIRA, 2010).

Possíveis impactos ambientais provenientes do uso 

de coagulantes à base de sais inorgânicos são cons-

tantemente discutidos. Os resíduos primeiramente 

são formados nos decantadores das estações de tra-

tamento de água como resultado dos processos de 

coagulação e floculação e junto com a água de lava-

gem dos filtros (TEIXEIRA, MELO e SILVA, 2005; GUI-

MARÃES e PÁDUA, 2005). Esses resíduos, ricos em 

hidróxidos metálicos não biodegradáveis, apresen-

tam grande potencial de poluição e contaminação 

ao meio ambiente (SCALIZE e DI BERNARDO, 2010). 

Outra preocupação é o residual de alumínio na água 

tratada para consumo humano. Walton (2013) apon-

ta para os malefícios da exposição humana a esse 

metal, correlacionando-o com doenças neurodege-

nerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. 

Frente à problemática exposta, buscam-se meios 

que aumentem a segurança e a eficiência do tra-

tamento e a qualidade das águas relacionando o 

avanço tecnológico e econômico. Com esse ob-

jetivo, uma alternativa que tem sido avaliada é a 

aplicação de campos magnéticos para assistir os 

processos do tratamento de água de forma poten-

cialmente eficaz (ZAIDI, et al. 2014). O magnetismo 

pode afetar as propriedades físicas dos contami-

nantes na água de forma a potencializar sua mani-

pulação e eliminação mais facilmente.

Segundo Zaidi et al. (2014), a aplicação de campo 

magnético no tratamento das águas tem a capa-

cidade de melhorar o desempenho físico em ter-

mos de separação sólido-líquido, principalmente 

por meio da coagulação das partículas coloidais. 

Uma das vantagens da implementação de campos 

magnéticos em sistemas de tratamento de água 

é que se trata de uma tecnologia verde. Segundo 

Zularisame e Johan (2007), no caso do uso de ímãs 

permanentes, não há necessidade de reposição e 

compra de materiais e gastos com eletricidade. O 

emprego e a instalação de dispositivos para gera-

ção de campo magnético no sistema de tratamen-

to de água são considerados simples e econômicos 

(ZAIDI et al. 2014). 

Por tais razões, este trabalho teve como objetivo 

principal estudar a aplicação do campo magnético 

no tratamento de águas para abastecimento públi-

co, analisando a capacidade do campo magnético 

de auxiliar a remoção de turbidez e cor aparente. O 

estudo foi realizado em um sistema em escala pilo-

to, composto por um gerador de campo magnético, 

unidade de coagulação e filtração.
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2 METODOLOGIA 
As investigações experimentais ocorreram no 

Laboratório de Águas da Lagoa do Peri (LALP), lo-

calizado junto à Estação de Tratamento de Águas 

da Companhia Catarinense de Águas e Sanea-

mento (CASAN), administrado e mantido pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

no período entre junho e outubro de 2018. 

Para a realização dos experimentos foi construí-

do um sistema piloto, conforme esquematizado 

na Fig. 1. 

Massaut MP, Dalsasso R

Figura 1 – Esquema sistema piloto.

 
Fonte: Autor.

Filtro:  foi confeccionado em tubo cilíndrico de PVC 

de 200 mm de diâmetro, 1,20 m de altura, com 

volume total de 37,7 L. A espessura da camada fil-

trante foi fixada em 60 cm, e o diâmetro dos grãos, 

entre 0,42 – 0,85 mm, sendo o valor do diâmetro 

efetivo igual a 0,53 mm. O filtro, de escoamento 

descendente, foi operado com vazão de 70 L.h-1, 

sendo a taxa de filtração igual a 36 m.d-1. Segundo 

Mondardo (2009), os valores de turbidez, cor apa-

rente e pH das águas da Lagoa do Peri encontram- 

se entre, respectivamente: 1,20 e 7,61 NTU – 15 e 

95 uH – 6,44 e 7,75. O coagulante utilizado na pes-

quisa foi o hidróxicloreto de alumínio (PAC), 10,5% 

de Al2
O

3
. Para aplicar o coagulante, utilizou-se 

bomba dosadora da marca Exatta, modelo 1201.

Gerador de campo magnético: o campo magné-

tico para os ensaios foi gerado por um sistema 

de bobinas com características indicadas na Ta-

bela 1. Utilizou-se como suporte uma tubulação 

de aço galvanizado com diâmetro externo igual a 

48,5 mm e interno, 41,5 mm. Em torno da tubula-

ção, passou-se fio de cobre do tipo esmaltado, 14 

AWG, e também foi utilizada uma fonte elétrica de 

12V e 12 A. A Tabela 1 apresenta as características 

gerais do dispositivo.
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Tabela 1 – Características gerais da bobina

Características
Bobina

1 2 3

Comprimento (m) 0,50 1,00 1,50

Número de espiras 1176 2353 3529

Resistência (Ω) 1,50 3,00 4,50

Corrente elétrica (A) 8 4 3

Campo magnético (mT) 24 12 8

Tempo de Contato (s) 72 143 215

Os ensaios foram organizados combinando-se 

todas as variáveis possíveis (intervalo de con-

centração de coagulante e intensidade de cam-

po magnético) e, também, levando-se em conta 

três configurações distintas no sistema piloto: 0, 

A e B.

A diferença entre as configurações 0, A e B é, ba-

sicamente, o que ocorre antes de a água ser en-

caminhada para o filtro:

• Configuração 0: tratamento da água sem coa-

gulante, tendo apenas o efeito da magnetização 

como auxílio;

• Configuração A: tratamento da água com coa-

gulante; neste caso, primeiramente, a água rece-

be a magnetização e, posteriormente, a aplica-

ção de coagulante;

• Configuração B: tratamento da água com coa-

gulante; neste caso, primeiramente, a água rece-

be a aplicação de coagulante e, posteriormente, 

a magnetização. 

A concentração ótima de coagulante utilizado 

nos experimentos foi determinada em ensaios 

de jar test. O equipamento utilizado é da marca 

Nova Ética, modelo LDB 310. No equipamento 

foram acoplados filtros de laboratório de areia 

(FLAs), sendo a altura da camada de areia igual 

a 15 cm, diâmetro dos grãos entre 0,42 – 0,85 

mm e diâmetro efetivo de 0,53 mm, e a carga hi-

dráulica de filtração, constante, igual a 11 cm. O 

gradiente de velocidade de mistura rápida ado-

tado foi de 1200 s-1 (~400 rpm), sendo o tempo 

de mistura rápida igual a 30 s e o gradiente de 

velocidade após a mistura rápida igual a 150 s-1 

(~45 rpm). Por fim, a taxa de filtração foi de apro-

ximadamente 100 m3.(m2.d)-1. Esses parâmetros 

foram adotados a partir dos estudos realizados 

por Dalsasso (2005) e Melo Filho (2006), levan-

do-se em consideração a turbidez da água bruta 

e a dosagem de coagulante. 

Após a determinação da concentração ótima de 

coagulante, realizaram-se os ensaios no siste-

ma piloto. Em todas as situações foram testadas 

as seguintes intensidades de campo magnético: 

0, 8, 12 e 24 mT. Além da concentração ótima 

de coagulante, também foram utilizadas outras 

concentrações de coagulante. Fixou-se o valor da 

concentração ótima de coagulante encontrado, 

nomeando-o de “100 %”, e escolheu-se utilizar 

também nos ensaios experimentais um intervalo 

de valores a partir da concentração ótima. Em to-

das as situações foram testadas as seguintes con-

centrações de coagulante: 100%, 80%, 60%, 40%, 

20% e 0%. Essa escolha se deu com o objetivo de 

analisar a capacidade da magnetização de com-

pensar a redução na concentração de coagulante. 

Todos os ensaios foram repetidos três vezes, 

constituindo, assim, dados em triplicata. Foram 

observados os valores de Turbidez e Cor Aparen-

te, da água bruta e tratada. A coleta de água bru-

ta ocorreu no ponto de controle do sistema, no 

ponto 5 da Fig. 1; já a água tratada foi coletada 

na saída do filtro. Foram coletadas amostras de 

água filtrada após 30 minutos do início dos en-

saios para a análise dos parâmetros Turbidez e 

Cor Aparente.
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2.1 Análise Estatística

Foram elaborados gráficos de distribuição para 

análise dos resultados. Fez-se o teste T de Stu-

dent para investigar a relação entre os ensaios 

com e sem campo magnético para os resultados 

obtidos em turbidez. Antes foi verificada a nor-

malidade dos dados utilizando o coeficiente do 

teste de Shapiro-Wilk, sendo que, para os dados 

serem considerados normais, o coeficiente deve 

ser maior do que 0,05. Utilizaram-se os seguintes 

conjuntos de hipóteses para o teste T de Student: 

i: Conjunto 1: 

H0: Não há relação entre as variáveis, logo se 

aceita que as médias são semelhantes;

H1: Há relação entre as variáveis, portanto suas 

médias são diferentes. 

i: Conjunto 2: 

H0: Não há relação entre as variáveis, então se 

aceita que as médias são semelhantes;

H1: Há relação entre as variáveis, sendo que mé-

dia da primeira categoria é maior que a média da 

segunda.

i: Conjunto 3: 

H0: Não há relação entre as variáveis, logo se 

aceita que as médias são semelhantes;

H1: Há relação entre as variáveis, sendo a média 

da categoria 1 menor que a média da categoria 2. 

• H0: p-value ≥ α/2, caso contrário H1 (Conjunto 

1); ou,

• H1: p-value ≤ α, caso contrário H1 (Categoria 2 

e Categoria 3).

Para se decidir estatisticamente entre as duas 

hipóteses (H0 e H1), são comparados a probabi-

lidade de significância p-value e o nível de signi-

ficância (α) adotado. Para o trabalho em questão, 

foi adotado o valor de 5%. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Determinação da concentração ótima de coagu-

lante – ensaios de jar test

Os resultados obtidos nos ensaios de jartest en-

contram-se na Fig. 2.

Figura 2 – Diagrama de Coagulação
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A partir dos resultados obtidos, é possível con-

cluir que os ensaios que apresentaram os valo-

res mais baixos de turbidez foram aqueles cujas 

concentrações de coagulante e pH de coagulação 

estavam entre, respectivamente, 23 e 25 mg.L-1 –  

6,80 e 6,79. Di Bernardo et al. (2003) em pesquisa 

com as águas da Lagoa do Peri, escolheram tra-

balhar com a concentração de 22,0 mg.L-1. Tendo 

em vista os resultados obtidos experimentalmen-

te e as contribuições dos pesquisadores, esco-

lheu-se adotar a concentração de 24 mg.L-1 como 

a ideal para remoção de turbidez. Assim, fixou- 

se como 100% a concentração de 24,0 mg.L-1.  

Dessa forma, os valores de 80%, 60%, 40% e 20% 

utilizados nos ensaios foram, respectivamente 

19,2 – 14,4 – 9,6 e 4,8 mg.L-1.

3.1 Ensaios no sistema piloto

As tabelas com os resultados encontram-se no 

Apêndice.

3.1.1 Configuração 0

A Fig. 3 apresenta, respectivamente, a distribui-

ção gráfica dos resultados obtidos nos ensaios 

da Configuração 0 para os parâmetros de Turbi-

dez e Cor Aparente.

Figura 3 – Turbidez e Cor Aparente da Configuração 0

 

Os resultados obtidos nos ensaios com a Confi-

guração 0 não demonstraram com clareza que 

a ação do campo magnético poderia auxiliar no 

tratamento das águas. A partir dos resultados 

de turbidez é possível observar que as médias da 

turbidez da água tratada nos ensaios com cam-

po magnético de 8, 12 e 24 mT, respectivamen-

te, 3,10 – 3,14 e 3,19 NTU, foram superiores à 
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média da turbidez da água tratada sem campo 

magnético, 2,76 NTU. Com relação à Cor Apa-

rente, nota-se que houve redução dos valores 

a partir da exposição de campo magnético de 8 

mT, apresentando em 12 e 24 mT os valores mais 

baixos, 10 uH. Assim, com apenas o tratamento 

com campo magnético substituindo por comple-

to o papel do coagulante químico, não é possível 

afirmar que seria suficiente para o tratamento de 

águas para consumo humano.

3.1.2 Configuração A

A Fig. 4 apresenta, respectivamente, a distribui-

ção gráfica dos resultados obtidos nos ensaios 

da Configuração A para os parâmetros de Turbi-

dez e Cor Aparente.

Figura 4 – Turbidez e Cor Aparente da Configuração A

 

Com relação aos dados obtidos nos ensaios com 

a Configuração A, os resultados apontam para 

o potencial do campo magnético de melhorar o 

tratamento de águas. Observa-se que todos os 

ensaios quando foram expostos ao campo mag-

nético de 8 mT apresentaram uma melhoria em 

seus resultados, atingindo valores de turbidez in-

feriores aos ensaios sem campo magnético. Tam-

bém é possível observar que quando foi exposto 

o campo magnético de 24 mT, os ensaios em que 

foram dosados 9,6 – 14,4 – 19,2 e 24,0 mgPAC.L-1 

apresentaram turbidez inferior aos ensaios sem 

campo magnético. A respeito dos resultados ob-

tidos em Cor Aparente, é possível observar que 
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apenas nos ensaios em que foram aplicados 9,6 

e 19,2 mgPAC.L-1 houve redução de cor aparente 

na medida em que se aumentou a intensidade de 

campo magnético. Os valores mais baixos, 5 uH, 

foram verificados nas intensidades de 12 e 24 mT.

3.1.3 Configuração B

A Fig. 5 apresenta, respectivamente, a distribui-

ção gráfica dos resultados obtidos nos ensaios 

da Configuração B para os parâmetros de Turbi-

dez e Cor Aparente.

Figura 5 – Turbidez e Cor Aparente da Configuração B

 

Os resultados alcançados nos ensaios com a 

Configuração B, novamente, evidenciaram a ca-

pacidade do campo magnético de auxiliar a re-

moção de turbidez. Observa-se que os ensaios 

em que foram aplicados 4,8 – 9,6 – 14,4 e 24,0 

mgPAC.L-1, quando exposto campo magnético 

de 8 mT, apresentaram uma melhora, atingindo 

valores de turbidez da água tratada inferiores aos 

ensaios sem campo magnético. Da mesma forma, 

os ensaios em que foram aplicados 4,8 – 14,4 –  

19,2 e 24,0 mgPAC.L-1, quando exposto cam-

po magnético de 24 mT, também apresentaram 

valores de turbidez da água tratada inferiores 

aos ensaios sem campo magnético. A respeito 

dos resultados obtidos para Cor Aparente, veri-

fica-se que nos ensaios em que foram aplicados  

9,6 – 19,2 e 24,0 mgPAC.L-1 houve redução de cor 

aparente na medida em que aumentou a inten-

sidade de campo magnético. Nesses casos, os 

valores mais baixos também foram observados 

quando se expuseram os campos magnéticos de 

12 e 24 mT.
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3.2 Teste de hipóteses

Encontram-se a seguir, nas Tabelas 2, 3 e 4, os dados obtidos no teste T de Student, respectivamente das 

Configurações 0, A e B.

Tabela 2 – Configuração 0

Configuração 0

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,0000

0 mT x 12 mT 0,0000

0 mT x 24 mT 0,0000

      Tabela 3 – Configuração A   Tabela 4 – Configuração B

Configuração A

[PAC] 4,8 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,5006

0 mT x 12 mT 0,7002

0 mT x 24 mT 0,9375

[PAC] 9,6 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,1214

0 mT x 12 mT 0,0930

0 mT x 24 mT 0,0018

[PAC] 14,4 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,0407

0 mT x 12 mT 0,0181

0 mT x 24 mT 0,0451

[PAC] 19,2 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,0502

0 mT x 12 mT 0,1350

0 mT x 24 mT 0,2844

[PAC] 24,0 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,1265

0 mT x 12 mT 0,7750

0 mT x 24 mT 0,6897

Configuração B

[PAC] 4,8 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,0253

0 mT x 12 mT 0,9811

0 mT x 24 mT 0,0299

[PAC] 9,6 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,4194

0 mT x 12 mT 0,0039

0 mT x 24 mT 0,7931

[PAC] 14,4 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,0559

0 mT x 12 mT 0,0061

0 mT x 24 mT 0,0452

[PAC] 19,2 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,0573

0 mT x 12 mT 0,1354

0 mT x 24 mT 0,6793

[PAC] 24,0 mg.L-1

T de Student p

0 mT x 8 mT 0,7524

0 mT x 12 mT 0,6590

0 mT x 24 mT 0,0854

Realizaram-se ao todo 33 testes t-Student para 

verificar a existência de diferenças significati-

vas entre as médias de turbidez da água tratada 

com e sem campo magnético. Destes, 21 testes 

resultaram em p-value acima do nível de signi-

ficância e, com isto, considera-se que não há di-

ferenças significativas entre as médias. Porém 

12 testes resultaram em p-value abaixo de 0,05; 

são eles:

• Configuração 0:

 - 0 mT x 8 mT;

 - 0 mT x 12 mT;

 - 0 mT x 24 mT; 
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• Configuração A:

 » 9,6 mgPAC.L-1:

 - 0 mT x 24 mT;

 »14,4 mgPAC.L-1:

 - 0 mT x 8 mT;

 - 0 mT x 12 mT;

  - 0 mT x 24 mT; 

• Configuração B:

 » 4,8 mgPAC.L-1:

 - 0 mT x 8 mT;

 - 0 mT x 24 mT;

 » 9,6 mgPAC.L-1:

 - 0 mT x 12 mT;

 » 14,4 mgPAC.L-1:

 - 0 mT x 12 mT;

 - 0 mT x 24 mT;

Com relação aos resultados dos testes da Confi-

guração 0, nota-se que o p-value das análises é 

menor do que o nível de significância adotado.  

Assim, confirma-se que há diferença significa-

tiva entre as médias. Considerando que nestes 

ensaios a turbidez da água filtrada foi menor 

quando não houve exposição de campo mag-

nético, acredita-se que apenas a exposição de 

campo magnético não foi suficiente para subs-

tituir completamente o coagulante químico. Os 

demais resultados dos testes de hipóteses que 

apontaram para p-value abaixo do nível de sig-

nificância dizem respeito às Configuração A e 

B onde houve diferença significativa entre as 

médias, sendo que nestes ensaios a turbidez da 

água filtrada foi menor quando houve exposição 

de campo magnético, e, assim, acredita-se que a 

exposição do campo auxiliou no tratamento das 

águas potencializando a ação do coagulante.

4 CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, acredita-se que 

a utilização de campo magnético no tratamento 

das águas para consumo humano pode auxiliar 

na remoção de turbidez e cor aparente. Entretan-

to, os ensaios realizados não sugerem que apli-

cação de campo magnético possui a capacidade 

de substituir por completo os coagulantes quí-

micos, visto que na Configuração 0 os resultados 

obtidos sem a exposição de campo magnético 

foram melhores. Contudo, quando exposto cam-

po magnético em associação com a aplicação de 

coagulante químico, ficou evidenciada a capaci-

dade do campo magnético de conseguir auxiliar 

o tratamento das águas, visto que houve redução 

de turbidez e cor aparente na medida em que se 

aumentou a intensidade de campo magnético.
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APÊNDICE
Configuração 0

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 6,56 2,61 30 20 7,20 7,19
2 8,08 2,95 40 15 7,20 7,15
3 6,13 2,72 25 15 7,20 7,17

Média 6,92 2,76 32 17 7,20 7,17

8

1 9,75 3,20 35 15 7,20 7,20
2 8,46 3,00 30 10 7,20 7,20
3 9,23 3,11 25 10 7,30 7,30

Média 9,15 3,10 30 12 7,23 7,23

12

1 8,57 3,09 25 10 7,14 7,14
2 8,02 3,16 30 10 7,27 7,25
3 7,86 3,17 25 10 7,28 7,27

Média 8,15 3,14 27 10 7,23 7,22

24

1 9,45 2,76 25 10 7,14 7,13
2 8,25 3,43 25 10 7,16 7,14
3 6,55 3,39 25 10 7,28 7,19

Média 8,08 3,19 25 10 7,19 7,15

Configuração A    [PAC] 4,8 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 6,00 1,50 25 10 7,59 7,35
2 9,80 1,09 25 10 7,11 7,10
3 9,52 1,29 40 10 7,19 7,12

Média 8,44 1,29 30 10 7,30 7,19

8

1 6,42 1,07 25 10 7,12 7,02
2 7,81 1,24 25 10 7,28 7,16
3 7,60 1,31 35 10 7,22 7,19

Média 7,28 1,20 28 10 7,21 7,12

12

1 5,15 1,25 35 10 7,39 7,20
2 9,18 1,42 35 10 7,29 7,15
3 8,83 1,35 35 10 7,29 7,14

Média 7,72 1,34 35 10 7,32 7,16

24

1 5,98 1,36 25 10 7,65 7,17
2 7,97 1,11 25 10 7,30 7,18
3 6,96 1,42 30 10 7,30 7,18

Média 6,97 1,30 27 10 7,42 7,18
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Configuração A    [PAC] 9,6 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 6,02 0,74 30 10 7,17 6,99
2 6,18 0,72 25 10 7,35 7,20
3 7,01 0,75 25 10 7,35 7,20

Média 6,40 0,73 27 10 7,29 7,13

8

1 6,79 0,67 30 5 7,17 6,95
2 6,76 0,69 30 10 7,17 7,11
3 7,22 0,50 25 10 7,09 7,06

Média 6,92 0,62 28 8 7,14 7,04

12

1 6,35 0,79 30 5 7,29 7,06
2 5,65 0,47 30 5 7,16 7,05
3 7,15 0,51 30 5 7,09 7,05

Média 6,38 0,59 30 5 7,18 7,05

24

1 6,34 0,74 30 5 7,29 7,09
2 6,03 0,48 25 5 7,25 6,88
3 9,65 0,48 25 5 6,97 6,88

Média 7,34 0,56 27 5 7,17 6,95

Configuração A    [PAC] 14,4 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 5,57 0,44 25 5 7,26 7,13
2 6,99 0,45 20 5 7,28 7,04
3 7,39 0,50 20 5 7,16 7,03

Média 6,65 0,46 22 5 7,23 7,07

8

1 6,92 0,36 20 5 7,27 7,12
2 6,28 0,15 25 5 7,22 6,97
3 8,52 0,45 20 5 7,16 6,99

Média 7,24 0,32 22 5 7,22 7,03

12

1 7,14 0,39 20 5 7,25 7,15
2 7,35 0,39 30 5 7,05 7,01
3 5,79 0,38 30 5 7,15 6,99

Média 6,76 0,39 27 5 7,15 7,05

24

1 7,54 0,45 20 5 7,20 6,90
2 6,57 0,33 30 5 7,05 6,89
3 6,96 0,37 30 5 7,10 6,91

Média 7,02 0,38 27 5 7,12 6,90

Configuração A    [PAC] 19,2 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 6,51 0,34 30 5 7,16 6,98
2 5,58 0,37 25 5 7,25 7,05
3 8,73 0,34 30 10 7,00 6,68

Média 6,94 0,35 28 7 7,14 6,90

8

1 5,73 0,27 25 5 7,14 6,99
2 5,86 0,27 25 5 7,25 7,02
3 6,12 0,30 35 10 7,12 6,62

Média 5,90 0,28 28 7 7,17 6,88

12

1 7,00 0,33 30 5 7,16 6,95
2 6,90 0,26 30 5 7,12 6,71
3 6,51 0,30 30 5 7,12 6,88

Média 6,80 0,30 30 5 7,13 6,85

24

1 5,49 0,34 25 5 7,22 6,80
2 8,43 0,35 30 5 7,28 6,81
3 7,25 0,32 35 5 7,35 6,80

Média 7,06 0,34 30 5 7,28 6,80
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Configuração A    [PAC] 24,0 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 5,86 0,34 30 5 7,31 7,04
2 6,90 0,25 20 5 7,11 6,92
3 8,39 0,31 35 10 7,65 7,04

Média 7,05 0,30 28 7 7,36 7,00

8

1 5,30 0,08 20 5 7,22 7,06
2 6,02 0,22 30 5 7,29 7,14
3 7,14 0,31 25 10 7,57 6,82

Média 6,15 0,20 25 7 7,36 7,01

12

1 5,75 0,26 20 5 7,30 7,05
2 7,67 0,28 30 5 7,18 6,79
3 7,32 0,34 25 10 7,68 6,96

Média 6,91 0,29 25 7 7,39 6,93

24

1 6,62 0,30 20 5 7,30 6,88
2 7,34 0,27 30 5 7,58 6,94
3 7,87 0,30 30 10 7,69 6,98

Média 7,27 0,29 27 7 7,52 6,93

Configuração B    [PAC] 4,8 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 6,82 2,06 30 10 7,39 7,30
2 12,85 1,94 30 10 7,75 7,19
3 9,26 1,90 30 10 7,29 7,30

Média 9,64 1,96 30 10 7,48 7,26

8

1 8,71 2,00 30 10 7,66 7,61
2 7,96 1,68 30 10 7,82 7,21
3 8,85 1,76 25 10 7,29 7,20

Média 8,51 1,81 28 10 7,59 7,34

12

1 12,90 2,22 30 10 7,46 7,09
2 10,90 1,96 30 10 7,46 7,15
3 8,34 1,72 25 10 7,29 7,18

Média 10,71 1,97 28 10 7,40 7,14

24

1 9,26 1,81 30 10 7,46 7,21
2 10,78 1,90 30 10 7,46 7,03
3 8,73 1,59 30 10 7,54 7,21

Média 9,59 1,77 30 10 7,49 7,15

Configuração B    [PAC] 9,6 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 7,28 0,65 30 10 7,17 6,99
2 7,28 0,72 25 10 7,35 7,20
3 6,47 0,71 25 10 7,35 7,20

Média 7,01 0,69 27 10 7,29 7,13

8

1 7,28 0,74 30 5 7,17 6,95
2 8,10 0,57 30 10 7,17 7,11
3 7,62 0,64 25 10 7,09 7,06

Média 7,66 0,65 28 8 7,14 7,04

12

1 7,78 0,27 30 5 7,29 7,06
2 8,67 0,43 30 5 7,16 7,05
3 7,62 0,60 30 5 7,09 7,05

Média 8,02 0,43 30 5 7,18 7,05

24

1 8,48 0,72 30 5 7,29 7,09
2 7,48 0,75 25 5 7,25 6,88
3 7,62 0,64 25 5 6,97 6,88

Média 7,86 0,70 27 5 7,17 6,95
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Estudo sobre aplicação de campo magnético no tratamento de águas para consumo humano

Configuração B    [PAC] 14,4 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 5,57 0,44 30 10 7,12 6,98
2 6,99 0,45 30 10 7,12 6,98
3 7,39 0,50 40 10 7,28 7,00

Média 6,65 0,46 33 10 7,17 6,99

8

1 6,92 0,36 25 10 7,31 7,04
2 6,28 0,15 25 10 7,31 7,03
3 8,52 0,45 40 10 7,28 7,01

Média 7,24 0,32 30 10 7,30 7,03

12

1 7,14 0,39 25 10 7,31 6,42
2 7,35 0,39 25 10 7,31 6,80
3 5,79 0,38 25 10 7,29 6,64

Média 6,76 0,39 25 10 7,30 6,62

24

1 7,54 0,45 25 10 7,31 6,43
2 6,57 0,33 25 10 7,52 6,50
3 6,96 0,37 25 10 7,29 6,71

Média 7,02 0,38 25 10 7,37 6,55

Configuração B    [PAC] 19,2 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 7,21 0,29 25 5 7,52 7,02
2 7,21 0,30 25 10 7,52 7,08
3 8,39 0,40 25 10 7,29 6,93

Média 7,60 0,33 25 8 7,44 7,01

8

1 7,21 0,32 25 5 7,52 7,15
2 7,21 0,37 25 5 7,52 7,11
3 8,39 0,45 25 5 7,29 6,94

Média 7,60 0,38 25 5 7,44 7,07

12

1 8,41 0,33 30 5 7,31 6,96
2 8,94 0,34 25 5 7,31 6,95
3 8,39 0,42 25 5 7,29 6,88

Média 8,58 0,36 27 5 7,30 6,93

24

1 11,16 0,31 25 5 7,31 6,96
2 10,02 0,34 25 5 7,31 6,94
3 9,84 0,29 30 5 6,95 6,77

Média 10,34 0,31 27 5 7,19 6,89

Configuração B    [PAC] 24,0 mg.L-1 

Campo Triplicata
Turbidez (NTU) Cor Aparente (uH) pH

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

0

1 6,34 0,30 30 5 7,49 6,43
2 6,34 0,28 30 10 7,49 6,64
3 9,84 0,31 30 5 6,95 5,62

Média 7,51 0,30 30 7 7,31 6,23

8

1 6,34 0,31 30 5 7,49 7,25
2 6,34 0,32 30 5 7,49 6,43
3 9,84 0,28 30 5 6,95 6,74

Média 7,51 0,30 30 5 7,31 6,81

12

1 6,34 0,29 30 5 7,49 6,71
2 8,96 0,32 30 5 7,12 6,69
3 9,77 0,26 30 5 7,12 6,19

Média 8,36 0,29 30 5 7,24 6,53

24

1 8,96 0,25 30 5 7,12 5,99
2 8,96 0,25 30 5 7,12 5,95
3 8,96 0,18 30 5 7,12 6,12

Média 8,96 0,22 30 5 7,12 6,02
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Resumo
Este trabalho apresenta resultados da aplicação do processo de eletrocoagulação no tratamento de efluente 

gerado em viveiro florestal da indústria de produção de eucalipto. Os resultados referem-se às amostras do 

efluente coletadas no início e final de três tratamentos realizados ao longo de um ano, em que se analisaram os 

parâmetros de DBO, DQO, turbidez, pH e condutividade elétrica. Os resultados mostram redução de 80% em 

DBO, 95% em DQO, 99% em turbidez, indicando que a eletrocoagulação é uma excelente alternativa para o tra-

tamento desse tipo de efluente e o torna adequado para reúso em irrigação. Houve redução de 16% em média 

na condutividade elétrica, indicando remoção de sais e metais. Em todos os efluentes tratados ocorreu aumen-

to no valor do pH de 7 para 9. Cabe ressaltar que as placas utilizadas são de alumínio e o tempo de tratamento 

está ao redor de uma hora no máximo, tempo curto se comparado a tratamentos convencionais. 

Palavras-chave: Eletrocoagulação. Tratamento de Efluente. Produção de Eucalipto.

Abstract
This assignment presents results in the electrocoagulation process in the effluents treatment generated in the eu-

calyptus seedling nursery production industry. The results refer to samples of the effluent collected in the beginning 

and the end of three treatments performed over one year, during which parameters of BOD5, COD, turbidity, pH 

and electric conductivity were analyzed. The results show 80% reduction in BOD5, 95% for COD and 99% in turbid-

ity, thus indicating the electrocoagulation is an excellent alternative for the treatment of this type of effluent and 

adjusting the effluent for reuse in irrigation. There was an average reduction of 16% in the electric conductivity, 

indicating the removal of salts and metals.  In all treated effluents there was an increase in the pH from 7 to 9. Note 

that the plates used are aluminum and that the treatment time is around an hour at most, short time compared to 

conventional treatments.

Keywords: Electrocoagulation. Effluent Treatment. Eucalyptus Production.

ARTIGO ORIGINAL



123Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 122-134 | Ed. Esp. Set. 2020

1 INTRODUÇÃO
A preocupação com a utilização da água tem ge-

rado mudanças de hábitos em diversos ambien-

tes, especialmente na indústria, que, nas últimas 

décadas, tem modificado muitos processos para 

se adequarem às leis ambientais.  Além disso, as 

mudanças climáticas e a escassez de recursos 

hídricos também têm contribuído para que for-

mas alternativas de tratamento sejam testadas e 

aprimoradas (ANA, 2014). 

Neste contexto, analisou-se o processo de ele-

trocoagulação como alternativa para o trata-

mento de efluente de viveiro florestal, visando 

melhorar as condições de reutilização do mesmo, 

proporcionando maior aproveitamento do recur-

so hídrico e dos insumos dissolvidos neste, mas 

principalmente minimizando os problemas oca-

sionados pelo reúso do efluente sem tratamento. 

1.1 Efluente

O efluente proveniente de viveiros florestais é 

gerado em maior volume no processo de irriga-

ção, onde parte da água utilizada não é absor-

vida pela planta e, ao ser drenada, é captada por 

galerias e segue para tratamento ou reutilização. 

A reciclagem do efluente no processo de irriga-

ção proporciona não só economia de água mas 

também o reaproveitamento dos fertilizantes 

nele dissolvidos. Contudo, a cada passagem pelo 

processo, mais resíduos (areia, folhas, partícu-

las de substrato, argila) são arrastados com o 

efluente, tornando-o cada vez mais turvo, como 

mostra a Fig. 1. Ao reutilizar esse efluente, sem 

tratamento, para irrigação, ocorre o acúmulo de 

sólidos sobre as folhas, o que é prejudicial, pois 

resulta numa diminuição na área disponível para 

realização da fotossíntese, prejudicando o de-

senvolvimento das plantas (Fig. 2). Dessa forma, 

a aplicação de um tratamento que reduza a tur-

bidez do efluente faz-se necessária para a ga-

rantia da qualidade e da viabilidade do processo, 

mesmo porque, nos períodos de estiagem, quan-

do o efluente apresenta as piores condições, sua 

reutilização é ainda mais intensa e necessária.  

Aplicação da eletrocoagulação para reúso de efluente na indústria de produção de eucalipto

Figura 1: Tanque de armazenamento de efluente para reutilização na irrigação
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Figura 2: Folha de eucalipto contendo manchas causadas pela irrigação com efluente não tratado
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Com base em trabalhos sobre tratamentos ele-

trolíticos desenvolvidos na Faculdade de Enge-

nharia Química (FEQ) da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), os quais mostraram ex-

celentes resultados ao tratar efluentes de indús-

tria têxtil (PEREIRA, 2007 e CAMBOIM, 2010) e de 

indústria de papel e celulose (FERREIRA, 2006), 

avaliaram-se as características do efluente de 

viveiro florestal, sendo estas bastante favoráveis 

para a aplicação da técnica da eletrocoagulação, 

principalmente devido à boa condutividade do 

efluente, ocasionada pela presença de sais fer-

tilizantes, com valores entre 800 e 1200 µS cm-1. 

Além disso, a eletrocoagulação apresenta outras 

vantagens, como baixo custo de implantação, 

facilidade de operação, estabilidade dos coá-

gulos formados, não adição de produtos quími-

cos e menor tempo de retenção do efluente no 

reator, se comparado aos tratamentos conven-

cionais como lodos ativados e sedimentação, 

para efluentes diversos,  (CAMBOIM, 2010). Es-

sas vantagens são extremamente importantes 

para viabilizar economicamente a implantação 

do tratamento em empresas de pequeno porte, 

onde se enquadram a maioria dos viveiros flores-

tais (SILVA et al., 2008).

Outros pontos relevantes para a aplicação de es-

tudos sobre tratamento de efluentes de viveiro 

florestal são: o grande volume de água utilizado 

no processo (cerca de 10 milhões de litros d’água 

para cada 1 milhão de mudas produzidas); o bai-

xo índice de reaproveitamento e tratamento do 

efluente – apenas 1/3 dos viveiros associados ao 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) 

trata o efluente, outro terço reutiliza e o restante 

faz estudo da viabilidade do tratamento – e, por 

fim, a escassez de informações sobre o desem-

penho de tratamentos alternativos, que se ade-

quem às características desse tipo de indústria 

considerando sua sazonalidade e especificidade 

de seu efluente.

1.2 Tratamento eletrolítico

O tratamento eletrolítico foi patenteado em 1887 

na Inglaterra. Desde então, vem passando por 

aperfeiçoamentos, os quais permitiram seu uso no 

tratamento de diversos efluentes. Estudos recen-

tes mostram o bom desempenho da eletrocoagu-
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lação no tratamento de efluente de indústria têxtil 

(PEREIRA, 2007 e CAMBOIM, 2010), da indústria 

de papel e celulose (FERREIRA, 2006 e CERQUEIRA, 

2006), da indústria alimentícia (ESFANDYARI et al., 

2014, ARRAYA-FARIAS et al., 2007 e STULP et al., 

2005), da indústria petrolífera (OLIVEIRA, 2012, 

IBRAHIM et al., 2013, SANTOS et al., 2007 e RA-

MALHO, 2008), de papel (SOLOMAN et al., 2009 

e KALYANI et al. 2009), de lavanderias (WANG 

et al., 2009), de indústrias de usinagem (FOGO, 

2008), na remoção de contaminantes (KHOSA et 

al., 2013 e MERZOUK et al., 2009), na remoção de 

flúor (ESSADKI et al., 2009), na remoção de fenol 

(GHERNAOUT et al., 2013) e no tratamento e de-

sinfecção de efluentes urbanos (COTILLAS et al., 

2014 e GHERNAOUT et al., 2008).

O princípio da eletrocoagulação consiste em 

aplicar uma corrente contínua, em eletrodos que 

se encontram submersos em uma solução con-

dutora. A diferença de potencial entre os eletro-

dos ocasionará a dissociação dos íons presentes 

na água e a oxidação do ânodo, gerando íons 

metálicos, os quais serão responsáveis pela coa-

gulação das partículas presentes no efluente a 

ser tratado, e a dissociação da água ocasionará a 

geração de gases responsáveis pela flotação das 

partículas coaguladas (FERREIRA, 2006). As rea-

ções que ocorrem no processo de eletroflotação 

quando utilizados eletrodos de alumínio estão 

listadas nas equações abaixo.

1.2.1 Reações no ânodo

Al
(s)

 ↔ Al 3+
(aq)

  + 3e-    (1)

2H
2
O

(l)
  ↔ O

2(g)
 + 4H+

(aq) 
+ 4e-   (2)

1.2.2 Reações no cátodo:

2H+
(aq)

 + 2e- ↔ H
2(g)

          (3)

2H
2
O

(l)
 + 2e- ↔ H

2(g)
  + 2OH-

(aq)  
    (4)

Segundo CERQUEIRA (2006), o tratamento ele-

trolítico acontece em três etapas sucessivas. São 

elas a eletrocoagulação, a eletrofloculação e a 

eletroflotação, que são descritas a seguir.

1.2.3 Eletrocoagulação

Formação de um agente coagulante através da 

oxidação eletrolítica do eletrodo de sacrifício 

(alumínio), ocasionando a neutralização das car-

gas superficiais, a desestabilização das partícu-

las coloidais e a quebra de emulsões.

1.2.4 Eletrofloculação

 Aglutinação das partículas desestabilizadas pe-

los hidróxidos de alumínio, que são coagulantes 

naturais, favorecendo a formação e o crescimen-

to dos flocos.

1.2.5 Eletroflotação

Geração de microbolhas de oxigênio no ânodo 

e hidrogênio no cátodo, que sobem à superfície 

colidindo e sendo adsorvidas pelos flocos, carre-

gando por arraste as partículas e impurezas em 

suspensão no meio e promovendo dessa forma a 

clarificação do efluente.

1.3 Parâmetros

Dentre os parâmetros científicos para avaliar um 

efluente, o presente trabalho selecionou analisar 

a turbidez, a DBO5
, a DQO, o pH e a condutivida-

de elétrica.  A seguir descrevem-se brevemente o 

significado de cada um desses parâmetros.

1.3.1 Turbidez

É a medida do espalhamento sofrido por um feixe 

de luz que incide na amostra, comparado ao es-

palhamento em uma solução padrão. Utiliza-se 
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para esta análise o aparelho chamado turbidíme-

tro, e os valores obtidos são expressos em Unida-

des Nefelométricas de Turbidez (NTU). A turbidez 

em fluidos é predominantemente causada pela 

presença de sólidos suspensos e partículas coloi-

dais como plâncton, organismos microscópicos, 

matéria orgânica e inorgânica finamente dividi-

da (FERREIRA, 2006).

1.3.2 DBO5

É a sigla do termo "Demanda Biológica de Oxi-

gênio", que corresponde à medida do consumo 

de oxigênio devido à oxidação da matéria orgâ-

nica por meio de micro-organismos biológicos. A 

DBO pode ser sucedida pelo subíndice 5 ou 20, 

os quais referem-se à quantidade de dias de in-

cubação da amostra para ação dos micro-orga-

nismos. Seus valores são expressos em mg O2 L-1.

1.3.3 DQO 

É a sigla do termo "Demanda Química de Oxigê-

nio", que corresponde à medida do consumo de 

oxigênio devido à oxidação da matéria orgânica e 

alguns compostos inorgânicos por meio de fortes 

oxidantes químicos. Seus valores são expressos 

em mg O2 L-1.

1.3.4 pH 

É a sigla do termo "Potencial Hidrogeniônico". 

Sua medida é utilizada para classificar uma so-

lução em ácida, neutra ou básica de acordo com 

a concentração de íons hidrogênio. A determina-

ção do pH é feita eletrometricamente utilizan-

do-se potenciômetro e eletrodos. Seu valor é ex-

presso como cologarítmo decimal e corresponde 

à concentração de íons H+ presentes na solução.

1.3.5 Condutividade elétrica 

É a capacidade de uma solução conduzir corren-

te elétrica. Pode ser medida através do aparelho 

chamado condutivímetro, tem seu valor expresso 

em Scm-1. Pode também ser calculada pela equa-

ção (5), abaixo:

k=R-1 x A-1 = Gxc                                        (5)

Onde:

k = condutividade (S cm-1)

R = resistência (Ω)

G = R-1 = condutância (S)

l = comprimento do trajeto da medida (cm)

A = área seccional transversal (cm2)

c = A-1 = constante da célula (cm-1)

Assim, o presente trabalho traz os resultados 

obtidos no tratamento de efluente de viveiro flo-

restal, composto por água de irrigação das plan-

tas e águas de chuva (água pluvial), utilizando a 

técnica de eletrocoagulação, visando reduzir a 

turbidez e tornar o efluente adequado ao reúso. 

2 METODOLOGIA
Utilizou-se para o tratamento um reator tipo ba-

telada, com capacidade para 20 litros, sendo o 

equipamento constituído por eletrodos de alumí-

nio (composto por dez placas planas retangulares 

com área de 140 cm² cada, com 2 cm de espaça-

mento entre elas e montadas em configuração 

colmeia, sendo cinco conectadas ao polo negati-

vo e as outras cinco ao polo positivo da fonte de 

tensão), fonte com tensão (13,6 V), controlador 

de corrente e medidor de corrente (multímetro 

Minipa ET321). A confecção do reator (eletrodos, 

fonte de corrente, controlador de corrente) e im-

plementação do processo foi efetuada pelo Grupo 

FisPol/DEMBio/FEQ/Unicamp. Na Fig. 3 o item (a) 

traz um diagrama da montagem e o item (b) apre-

senta uma foto do reator mostrando a disposição 

dos equipamentos para o tratamento.

Biassio V, Campos JSC
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(a)

(b)

Figura 3: (a) Diagrama do reator com seus acessórios: fonte de corrente (FC), controlador de corrente (CC),  
medidor de corrente (MC), cuba contendo os eletrodos (El) de placas metálicas (alumínio) e em  

(b) foto do reator contendo efluente ao final do tratamento

O efluente foi coletado diretamente dos tanques 

de armazenamento da empresa (Fig. 1) em dife-

rentes épocas do ano (maio, setembro e novem-

bro) para que a variação da pluviosidade fosse 

considerada; em seguida foi acondicionado em 

embalagens de polietileno com tampa, mantidas 

em temperatura ambiente até o dia seguinte. 

Homogeneizaram-se manualmente os efluentes 

antes de serem transferidos para o reator e em se-

guida retirou-se uma amostra de 1,5 l do efluente 

bruto para análises, sendo o restante do efluente 

(cerca de 20 litros) mantido no reator. O efluente 

permaneceu em tratamento por aproximadamen-

te 55 min, ao final do qual observou-se (olho nu) 

aspecto transparente do efluente com acúmulo de 

bolhas e sólidos na superfície (sobrenadante) e flo-

cos com aspectos gelatinosos no fundo do reator 

(precipitado). Ao término do tratamento (55 min), 

coletou-se 1,5 l do efluente tratado pela parte cen-

tral do reator para realização das análises.
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 As amostras foram encaminhadas para o Labo-

ratório de Saneamento da Faculdade de Enge-

nharia Civil da Unicamp, para análises dos se-

guintes parâmetros: DBO5
, DQO, turbidez, pH e 

condutividade elétrica, utilizando como referên-

cia o Standard Methods for the Examination of Wa-

ter and Wastewater, métodos 5210, 5220, 2130, 

2310, 2510, respectivamente (APHA, 2005). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
3.1 Considerações sobre a caracterização  
do efluente

Devido aos ensaios de tratamentos terem sido 

realizados com efluentes coletados em diferen-

tes épocas do ano de 2014, especificamente nos 

meses de maio, setembro e novembro, houve va-

riações, já esperadas, nos parâmetros analisados 

para o efluente sem tratamento (bruto). É bem co-

nhecido que a composição do efluente sofre va-

riação durante o ano em função da precipitação 

como também pela dosagem de fertilizantes nas 

águas de irrigação, drenagem e limpeza das gale-

rias coletoras de efluente, conservação dos pátios 

por onde a água de irrigação escorre até chegar às 

galerias, entre outros. De todos os fatores citados, 

a precipitação é o que mais interfere na turbidez e 

condutividade do efluente. Portanto, a precipita-

ção anterior ao período da coleta do efluente (Fig. 

4) explica as variações dos parâmetros do efluen-

te bruto. Os dados de precipitação dos meses de 

abril a dezembro de 2014, para a região de Soro-

caba, segundo o Instituto Nacional de Meteorolo-

gia (INMET, 2014) estão apresentados na Fig. 4. 

 
Figura 4: Precipitação da região de Sorocaba, compreendendo os meses de abril a dezembro de 2014

Observa-se nesta figura que os índices pluvio-

métricos para os meses de maio, setembro e 

novembro, considerando o período de 15 dias 

anteriores à coleta do efluente, são respectiva-

mente de 25 mm, 35 mm e 115 mm. 

3.2 Turbidez

A Fig. 5 apresenta os valores da turbidez em 

Unidade de Turbidez Nefelométrica (NTU) para 

efluentes de viveiro de eucalipto tratados pelo 

processo de eletroflotação durante um tempo 

de 55 min; para os meses de maio, setembro e 

novembro, sendo em marrom a turbidez inicial 

e em azul a final. Observa-se que o valor inicial 

da turbidez é diferente para cada mês coletado 

e que em todos os casos ocorre redução da tur-

bidez em comparação com a turbidez inicial, 

sendo de 98%, 99% e 66%, respectivamente 

para os meses de maio, setembro e novembro. 

Biassio V, Campos JSC
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Observa-se também que para o mês de no-

vembro, apesar de a turbidez inicial ser menor 

que nos outros meses, também a redução foi 

menor, possivelmente em virtude da menor 

coagulação ocorrida devido à baixa concentra-

ção de partículas.
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 Figura 5: Turbidez (NTU) inicial e final para os efluentes tratados pelo processo de eletrocoagulação  
por tempo fixo de 55 minutos, para os diferentes meses de maio, setembro e novembro de 2014

3.3 DBO5

Os resultados de DBO
5
 (mg O

2
 l-1) para os efluen-

tes de viveiro de eucalipto, coletados nos meses 

de maio, setembro e novembro de 2014 e trata-

dos pelo processo de eletrocoagulação, durante 

um tempo fixo de 55 min, estão apresentados na 

Fig. 6. Nesta figura observa-se que a DBO5 inicial 

tem valores diferentes para cada mês de coleta, 

sendo respectivamente 17, 15 e 5 (mg O2
 l-1 e que 

em todos os casos há nítida redução da DBO
5
 de 

69%, 80% e 40%, respectivamente para os me-

ses de maio, setembro e novembro. 
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Figura 6: Valores de DBO
5
 (mg O

2
 l-1) para os efluentes de viveiro de eucalipto coletados nos meses de maio, setembro e 

novembro de 2014, tratados pelo processo de eletrocoagulação durante tempo de 55 minutos
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3.4 DQO

Observam-se na Fig. 7 que os valores de DQO 

iniciais são diferentes para cada mês de coleta 

(120, 110 e 60 mg O2
 l-1 para maio, setembro e 

novembro, respectivamente) e que ao final do 

tratamento sofrem redução de 89%, 95% e 42%, 

valores respectivos aos efluentes coletados nos 

meses de maio, setembro e novembro de 2014. 

Percebe-se aqui, como observou-se em relação 

aos valores de turbidez e DBO5
, que também 

ocorre uma maior redução no parâmetro DQO 

para os efluentes de maio e setembro. 
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Figura 7: Valores iniciais e finais de DQO (mg O

2
 l-1) para os efluentes de viveiro de eucalipto coletados nos meses de 

maio, setembro e novembro de 2014, tratados pelo processo de eletrocoagulação durante tempo de 55 min

3.5 pH

Os resultados de pH encontram-se na Fig. 8, onde 

se tem os valores de pH para os efluentes antes 

e após o tratamento por eletroflotação para os 

respectivos meses de maio, setembro e novem-

bro de 2014 após 55 minutos de tratamento.

Observam-se em todos os casos um aumento no 

valor do pH, o qual inicialmente correspondia a 

7,5 (pH neutro) e ao final apresenta pH ao redor 

de 10, 9,5 e 9,5 (pH básico) para os meses de maio, 

setembro e novembro, respectivamente; ou seja, 

aumento de 33% e 27%. A elevação do pH é uma 

característica do processo de eletrocoagulação, 

devido à liberação de coagulante (hidróxido de 

alumínio),  tanto que o tratamento eletrolítico é 

conhecido como uma técnica neutralizadora de 

pH quando o pH inicial é ácido (CAMBOIM, 2010). 
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Figura 8: Valores de pH antes (inicial) e após (final) tratamento por eletrocoagulação de efluentes coletados nos meses 
de maio, setembro e novembro de 2014

Biassio V, Campos JSC

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 122-134 | Ed. Esp. Set. 2020



131

3.6 Condutividade elétrica

Os resultados para a condutividade elétrica (µS 

cm-1) do efluente, medidos no início e no final 

do tratamento por eletrocoagulação, são apre-

sentados na Fig. 9, para os efluentes de viveiro 

de mudas de eucalipto coletados nos meses de 

maio, setembro e novembro de 2014. Os resulta-

dos mostram que ocorre diminuição nos valores 

da condutividade elétrica, isto é, cerca de 19%, 

16% e 15% respectivamente para os efluentes 

coletados nos meses de maio, setembro e no-

vembro. Essa redução está associada à remoção 

de sólidos suspensos e sais dissolvidos, utiliza-

dos nos processos de adubação das mudas.
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Figura 9: Valores de condutividade elétrica antes (inicial) e após (final) tratamento do efluente por eletrocoagulação, com 
tempo de tratamento de 55 min de duração. Efluentes coletados nos meses de maio, setembro e novembro de 2014

3.7 Resumo dos resultados

A Tabela 1, a seguir, tem por objetivo reunir os 

principais resultados obtidos no tratamento 

de efluentes de águas de irrigação e pluviais 

utilizadas em viveiros de mudas de eucalipto. 

Nesta tabela encontram-se os valores das pro-

priedades fisico-químicas para tratamento de 

efluente utilizando-se a técnica de eletrocoa-

gulação com tempo de tratamento fixado em 

55 minutos.

Tabela 1: Valores das propriedades físico-químicas para o processo de eletrocoagulação aplicado a efluente de viveiro 
de mudas de eucalipto para tempo de tratamento de 55 minutos

Propriedade
Físico-química

Inicial Final Remoção (%)

Maio Setembro Novembro Maio Setembro Novembro Maio Setembro Novembro

Turbidez (NTU) 250 450 120 5.5 6.18 44.9 98 99 66

DBO
5
 (mgO

2
 /l) 17 15 5 5.5 3 3 69 80 40

DQO (mgO
2
 /l) 120 110 60 12 5 35 89 95 42

pH 7.5 7.5 7.5 10 9.5 9.5 33 27 27

Condutividade ( µS/cm) 800 1450 800 600 1200 700 25 17 12.5
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Analisando-se tais resultados observa-se clara-

mente que o processo de eletrocoagulação apre-

senta grande potencial de uso para aplicação em 

tratamento de efluentes da indústria voltada à 

produção de mudas de eucalipto. Tem como ca-

racterísticas a eficiência na remoção de sólidos 

suspensos totais, não utilização de produtos quí-

micos e baixo tempo de tratamento em compa-

ração aos métodos tradicionais; principalmente 

ao levar em consideração os parâmetros essen-

ciais para avaliação do reúso do efluente, como 

por exemplo, a turbidez, DBO5 e DQO. Para fins 

comparativos, podemos observar na Tabela 2 

os dados relacionados ao tratamento de esgoto 

sanitário utilizando a eletrocoagulação e  lodos 

ativados citados por  CERQUEIRA (2006).

Tabela 2: Comparação entre o tratamento eletrolítico e lodos ativados no tratamento de esgotos sanitários. 

Fatores Eletrolítico Lodos Ativados (média)

Investimento (%) 70 100

Consumo de Energia (kWhm³) 0.15 0.4

Tempo de retenção no reator (h) 0.5 7.5

Toxides (sensibilidade) Pouco Sensível Muito sensível

Sensibilidade à mudanças de pH Baixa Alta

Flexibilidade (localização/ tipo de efluente) Alta Baixa

Salinidade elevada Melhora a eficiência Muito sensível

Temperatura Suporta flutuação Faixa estreita

Volume de lodo úmido (comparativo) 33 100

Remoção de Nitrogênio Total (%) 65 40

Remoção de Fosfatos (%) 99.7 45

Remoção de DBO (%) 80 90

Remoção de DQO (%) 80 90

Fonte: CERQUEIRA (2006)

Em relação à condutividade, os dados mostram 

que o efluente tratado aproxima-se dos níveis 

de rios de água doce e rios marginais, conforme 

mostra a tabela abaixo.

Tabela 3: Condutividade elétrica de 
diferentes tipos de água. 

Tipo de água Condutividade elétrica (µS/cm)

Água deionizada 0,5 - 3

Pura água da chuva <15

Rios de água doce 0 - 800

Água de rios marginais 800 - 1.600

Água salobra 1.600 - 4.800

Água salina >4.800

Água do mar 51,500

Águas industriais 100 - 10.000

Fonte: AgSolve (2016)

Embora alguns nutrientes como: fósforo, potássio, 

enxofre, boro e molibdênio apresentem disponibili-

dade ótima em pH alcalino (>10), seria interessante 

considerar a correção do pH (ao redor de 7) para 

melhorar a solubilidade dos demais nutrientes.

4 CONCLUSÃO 
De acordo com os resultados obtidos neste tra-

balho, sobre avaliação do processo de eletrocoa-

gulação aplicado ao tratamento de efluentes de 

viveiro de mudas de eucalipto, com efluentes co-

letados nos meses de maio, setembro e novem-

bro de 2014, e tempo de tratamento total de 55 

minutos, pode-se concluir que:

• O processo de eletrocoagulação reduz a turbi-

dez em até 99%, a DBO5 em até 80% e a DQO em 

até 95%;

• Ocorre redução da condutividade do efluente;

• O tempo de tratamento de 55 minutos é peque-

no em comparação aos tratamentos tradicionais 

(POA, lodo ativado, sedimentação).

Com base em tais resultados, evidencia-se o 

grande potencial de utilização da eletrocoagu-

lação no tratamento deste efluente, visto que 
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alcançou o padrão desejado, devido à redução 

da turbidez, para a reutilização na irrigação. O 

tratamento torna-se interessante do ponto de 

vista ecônomico, especialmente para pequenas 

empresas, devido à simplicidade de implantação 

e controle, mas principalmente devido ao cur-

to tempo de tratamento do efluente (abaixo de 

1h) e à não necessidade de adicionar qualquer 

produto químico. Além dessas vantagens, aná-

lises posteriores, realizadas no efluente tratado, 

quantificaram o remanescente de fertilizantes 

presentes e apontaram para uma economia con-

siderável de tais insumos, sendo esses resultados 

bastante promissores. Ressalta-se que estudos 

baseados em análise técnico-econômica serão 

realizados no sentido de elucidar o investimento 

de tal processo.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo calcular os efeitos do golpe de aríete na ramificação de uma adutora hi-

potética para verificar a necessidade de realizar estudos preliminares antes de adaptações ou improvisos 

em adutoras já executadas. O transiente hidráulico do sistema proposto foi modelado usando o método das 

características, por meio das equações do momento e continuidade dos fluidos, adotando as condições de 

contorno de uma junção de ramificação. A variação de carga de pressão na ramificação foi obtida por meio 

da modelagem computacional com auxílio de planilhas, podendo-se concluir pela análise dos dados que, no 

fechamento lento do registro na seção ramificada, há uma variação de carga 54,86% acima da carga de pres-

são no regime permanente na válvula do trecho 3 acima da carga piezométrica do reservatório, sendo assim 

indispensável o estudo de transientes de adaptações em adutoras.

Palavras-chave: Método das Características. Golpe de Aríete. Prevenção de Danos.

Abstract
This work aims to calculate the water-hammer effects in a branch of a hypothetical water main to verify the need 

to perform such preliminary studies before such adaptations on existing water main. The hydraulic transient of the 

proposed system was modelled using the characteristics method, through the fluids’ equations of momentum and 

continuity, adopting a boundary condition of a branching junction. The pressure variation in the branching was 

obtained through the computational modeling with the aid of spreadsheets. It may be concluded that in the slow 

closure of the branched section valve there is a head variation 54,86% above upstream steady state (at the reach 

3 valve), even higher than the piezometric head of the reservoir. So, it is indispensable the study of transients when 

there are adaptations on water pipelines.

Keywords: Method of characteristics. Water hammer. Damages prevention.
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1 INTRODUÇÃO
Os estudos em hidráulica transiente e os efeitos 

do golpe de aríete foram desenvolvidos para re-

solver problemas de distribuição de água e pre-

venção de danos. Para a realização dos cálculos 

iniciais, Azevedo Netto e Fernández (2018) reco-

mendam a determinação da Linha Piezométrica 

do Sistema por meio da equação do Teorema de 

Bernoulli, que representa a Carga Piezométrica 

(Pressão e Potencial) e a Carga Cinética, todos na 

dimensão de comprimento [L].

O golpe de aríete na tubulação de uma adutora re-

sulta de uma mudança abrupta da vazão e da pres-

são, que podem ser causados por um fechamento 

rápido de registro de linha ou por uma parada ou 

falha de funcionamento de uma bomba sem o devi-

do controle (BOULOS et al., 2015; BARBOSA ET AL, 

2018; BARBOSA, 2015). Isso pode ocasionar uma 

oscilação com pressões positivas e negativas. Nis-

so, uma adutora pode ser projetada com diâmetros 

e espessuras de parede de tubulação para suportar 

esse tipo de oscilação de pressão (TRIKI, 2018).

Se as pressões máximas dessa oscilação forem 

excessivamente maiores do que as pressões nas 

quais a tubulação da adutora fora projetada a su-

portar, podem ocasionar falhas de contenção e 

vazamentos nas conexões da tubulação. Por ou-

tro lado, em pressões negativas excessivas podem 

causar implosões/esmagamentos das paredes da 

tubulação. Essas pressões baixas podem ser con-

templadas normalmente em um fechamento de 

válvula à jusante da tubulação (ZHU ET AL., 2018).

Normalmente, as adutoras são projetadas e execu-

tadas sem qualquer ramificação, salvo as exceções 

em que, dependendo da complexidade do sistema, 

podem ser projetadas com junções de um ou mais 

ramos para atender a determinadas demandas. O 

desenvolvimento teórico dos transientes hidráu-

licos com junções, ramificações e redes malhadas 

foram desenvolvidos e estão disponíveis na litera-

tura (CHAUDHRY, 2014; WYLIE & STREETER, 1993). 

Entretanto, o fator político que incide sobre a to-

mada de decisão acerca da alocação de água e o 

crescimento das cidades acabam por tornar ne-

cessário adaptações (ramificações fora do projeto 

original) para atender a uma certa demanda no 

percurso do sistema, o que é algo comum de acon-

tecer. Além disso, furtos de água bruta ou tratada 

ocorrem de maneira descontrolada em algumas 

cidades interioranas do semiárido nordestino. Um 

exemplo: em março de 1999, na cidade de San-

tana do Ipanema/AL, onde, na época, o furto e o 

desvio deixaram sem água os 140 mil moradores 

de 18 municípios e 34 povoados por conta de mais 

de 400 furos clandestinos nos 200 quilômetros de 

adutora, que reduziram a pressão, impossibilita-

do o abastecimento nos centros urbanos (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 1999). Assim como em Alagoas, 

ocorreram problemas similares em Ibaretama/CE 

(DIÁRIO DE QUIXADÁ, 2017), São Raimundo No-

nato/PI (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ, 2013) e  

Caruaru/PE (JORNAL DO COMMERCIO, 2017).  

Com a redução de pressão a jusante, o que se faz 

operacionalmente é aumentar a capacidade de 

bombeamento para que haja carga o suficien-

te para a água chegar ao destino. Isso acarreta 

maiores riscos em relação a um eventual efeito 

do golpe de aríete em numa interrupção do fluxo 

(causado pela parada da bomba ou por um fecha-

mento de registro). Consequências podem ser dis-

pendiosas ou mesmo fatais, pelo fato de o sistema 

ser dimensionado para a situação do projeto.

Nisso, este artigo tem como objetivo verificar 

matematicamente o efeito do golpe de aríete 

numa ramificação na tubulação de uma adu-

tora hipotética para verificar a necessidade de 

realizar tais estudos preliminares antes dessas 

adaptações para minimizar o risco de danos 

ou acidentes em situações de variações de alta 

pressão. A modelagem matemática-computa-

cional deste transiente hidráulico consistirá em 

simular a interrupção forçada do fluxo a montan-

te num sistema típico Reservatório - Tubulação - 
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Registro com uma ramificação central, por meio 

do fechamento lento de registros.

1.1 As Equações Fundamentais e o Método das 
Características (MOC)

O método das características aplicado às equa-

ções que governam o regime transiente tem 

como base de cálculo inicial os dados de carga 

(H) e vazão (Q) obtidos sob regime permanen-

te. Para a contemplação gráfica do método num 

plano cartesiano x-t (espaço e tempo), o trecho 

de uma tubulação a ser analisada é dividido em 

“n” seções (cada seção com seu respectivo Q 

e H) e disperso no eixo x (com Δx predefinido), 

onde o efeito transiente varia a cada passo de 

tempo, Δt (Fig. 1).

Análise do efeito do golpe de aríete numa adutora com uma junção de ramificação

Figura 1 - Malha Característica (Chaudhry, 2014).

A discretização especial e temporal deve obe-

decer ao critério de estabilidade e convergên-

cia, conhecido como Condição ou Número de 

Courant (CN
 = a.Δt/Δx), que estabelece uma re-

lação entre Δx e Δt, fixando-se um valor e deter-

minando-se o outro diretamente com o auxílio 

da celeridade e do CN
 a ser adotado (valores en-

tre 0,5 e 1,0).

Em adutoras, o efeito do golpe de aríete é de-

finido por duas de equações: as equações de 

continuidade e do momento para regimes de es-

coamento transitório. Chaudhry (2014) descreve 

essas equações parciais abaixo (Eq. 1 e 2), que 

governam o fenômeno:

𝐿𝐿" =
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝑓𝑓𝜕𝜕|𝜕𝜕|
2𝐷𝐷𝑔𝑔 = 0 

 (1)

𝐿𝐿" =
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝑎𝑎"

𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0  (2)

onde, g = aceleração gravitacional [L.T-2]; a = ce-

leridade [L.T-1]; A = área da secção nominal da 

adutora [L²]; f = fator de atrito; t = tempo [T];  

D = diâmetro nominal [L]; Q = vazão volumétrica 

[L3.T-1] e H = carga piezométrica [L].

Chaudhry (2014) mostra o desenvolvimento da 

transformação linear entre as equações (1) e (2) 
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(L = L
1
 + λ L

2
), o sistema de Equações Diferenciais 

Parciais é convertido em Equações Diferenciais 

Ordinárias com a discretização temporal em Di-

ferenças Finitas. O resultado pode ser represen-

tado pelas Eq. (3) até a (10).

C+ representa a linha característica positiva AP 

(Fig. 2):

𝐶𝐶" ∶ 	𝑄𝑄& = 𝐶𝐶( − 𝐶𝐶*𝐻𝐻&  (3)

𝐶𝐶" = 𝑄𝑄% + 𝐶𝐶'𝐻𝐻% − 𝑅𝑅 ∙ 𝑄𝑄%|𝑄𝑄%|  (4)

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = +

1
𝑎𝑎  (5)

C
-
 representa a linha característica negativa BP:

𝐶𝐶" ∶ 	𝑄𝑄& = 𝐶𝐶( + 𝐶𝐶*𝐻𝐻&  (6)

𝐶𝐶" = 𝑄𝑄% − 𝐶𝐶'𝐻𝐻% − 𝑅𝑅 ∙ 𝑄𝑄%|𝑄𝑄%|  (7)

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

1
𝑎𝑎  (8)

Onde:

𝐶𝐶" =
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑎𝑎   (9)

𝑅𝑅 =
𝑓𝑓 ∙ ∆𝑡𝑡
2𝐷𝐷𝐷𝐷   (10)

Sendo C
a
 e R constantes que simplificam o enten-

dimento das equações características (Eq. 3 e 6) 

e de C
p
 e C

n
 (Eq. 4 e 7), para a elaboração de uma 

rotina computacional em planilha de cálculo ou 

em linguagem de programação.

Os subscritos A e B referem-se respectivamen-

te às secções antes e depois de P, num passo de 

tempo anterior (Fig. 2).

Figura 2 - Malha Característica Conceitual (Chaudhry, 2014).

Nisso, as variações de Q e H num determina-

do trecho podem ser determinadas a cada  

passo de tempo, utilizando os dados do passo 

de tempo anterior até o fim do regime tran-

siente, que é o retorno do regime permanente 

no sistema. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
Para realizar a modelagem do transiente hidráu-

lico, um cenário hipotético foi desenvolvido com-

putacionalmente, de modo que representasse 

o efeito do golpe de aríete em uma ramificação 

de 250 mm de diâmetro numa secção central de 

uma adutora linear simples de diâmetro de 500 

mm, de material em ferro fundido, com seus res-

pectivos módulos de Young (E) e Poisson (ν).

Primeiramente, serão determinadas as pressões 

e vazões em regime permanente utilizando a 

equação de Bernoulli, proposta por Porto (2006). 

Só então o método das características será utili-

zado para modelar o regime transiente nas sec-

ções internas da adutora com as condições de 

contorno de uma junção numa ramificação por 

meio das equações de momento e continuidade 

desenvolvidos e ilustrados por Wylie e Streeter 

(1993) e Chaudhry (2014).

2.1 Condições de Contorno do Problema

O comportamento da junção de uma ramificação 

no regime transiente (Fig. 3) pode ser descrito 

pelas equações abaixo:

Figura 3 - Modelo de junção de ramificação (Chaudhry, 2014).

Os subscritos das variáveis devem ser entendidos da seguinte forma:

Figura 4 – Significado dos subscritos, segundo Chaudhry (2014).
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- Equação da Continuidade:

𝑄𝑄"#,%&' = 𝑄𝑄"#&',' + 𝑄𝑄"#&*,'   (11)

- Equações Características:

𝑄𝑄"#,%&' = 𝐶𝐶*# − 𝐶𝐶,#𝐻𝐻"#,%&'   (12)

𝑄𝑄"#$%,% = 𝐶𝐶)#$% + 𝐶𝐶+#$%𝐻𝐻"#$%,%   (13)

𝑄𝑄"#$%,' = 𝐶𝐶*#$% + 𝐶𝐶,#$%𝐻𝐻"#$%,'   (14)

- Equação da energia:

As perdas de carga e o diferencial de velocidade 

em diferentes tubos na junção serão despreza-

dos, sendo, assim a equação de energia (CHAU-

DHRY, 2014):

𝐻𝐻"#,%&' = 𝐻𝐻"#&',' = 𝐻𝐻"#&),'   (15)

Sendo solução a Eq. (16):

𝐻𝐻"#,%&' =
𝐶𝐶*# − 𝐶𝐶,#&' − 𝐶𝐶,#&-
𝐶𝐶.# + 𝐶𝐶.#&' + 𝐶𝐶.#&-

  (16)

Equações semelhantes podem ser derivadas para 

uma junção de ramificação com mais de três tubu-

lações. O estudo do transitório hidráulico em redes 

também é contemplado nos trabalhos de Almeida e 

Koelle (1992), Wylie et al. (1993), Axworthy (1998), 

Sirvole (2007) e Sam Ani e Khayatzadeh (2010).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A modelagem numérica baseia-se num cenário 

típico de distribuição gravitária, reservatório- 

válvula, com uma junção de ramificação localiza-

da no meio da adutora (Fig. 4). O regime perma-

nente do sistema foi calculado e alocado como 

condição inicial no tempo t = 0.

Figura 5 – Cenário Hipotético Proposto.
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Os trechos 1 e 2 possuem 500 m de comprimento 

e 500 mm de diâmetro. O trecho 3 possui 500 m 

de comprimento e 250 mm diâmetro. Esse siste-

ma, da forma como foi configurado, resulta em 

um fator de atrito de 0,156 nos trechos 1 e 2, e 

0,268 no trecho 3. Cada trecho também foi divi-

dido em 5 partes com 6 seções cada, todas sobre 

a cota geométrica 0,00, onde são desenvolvidas 

as análises do transiente hidráulico. O reserva-

tório a montante possui o nível d’água de 150 m 

acima da cota das seções e o material da tubula-

ção é equivalente ao ferro fundido (rugosidade = 

0,10 mm, espessura = 30 mm).

Tabela 1 – Informações dos trechos do cenário 
hipotético proposto.

Trecho Comprimento (m) Diâmetro (mm) Vazão (m³/s)

1 500 500 0,200

2 500 500 0,150

3 500 250 0,050

Tabela 2 - Informações das seções do cenário hipotético proposto.

Seção Carga Piezométrica (m)

1,R 150,00

1,2 148,35

1,3 146,71

1,4 145,06

1,5 143,41

1,6 141,77

2,1 141,77

2,2 140,84

2,3 139,91

2,4 138,99

2,5 138,06

2,V 137,13

3,1 141,77

3,2 136,10

3,3 130,43

3,4 124,77

3,5 119,10

3,V 113,43

O método das características nesta análise 

de transiente consiste em definir uma condi-

ção inicial para realizar os cálculos a cada ∆t 

(passo de tempo) predefinido, assim como  

realizado no trabalho de Ferreira et al. (2015) 

e Barbosa et al. (2018). No entanto, esse cená-

rio tem uma junção de ramificação que neces-

sita de uma condição de contorno específica  

para equalizar a variação da carga de pressão 

nos trechos. 

A modelagem foi calculada em 400 passos  

de tempo de 0,07 segundo para vazão e carga 

de piezométrica.

3.1 Efeito do Golpe de Aríete na Vazão da 
Ramificação e do Reservatório

As seções (1,6), (2,1) e (3,1) estão sob o mesmo nó 

na junção da ramificação. A descarga nessa se-

ção é dividida para cada ramificação. No fim dos 

trechos 2 e 3 há duas válvulas totalmente aber-

tas. O regime transiente inicia quando os registros 

começam a fechar. A válvula gaveta da secção 2,V 

(leia-se válvula do trecho 2) fecha após 2,10 se-

gundos (28 passos de tempo), e o da secção 3,V 

(leia-se válvula do trecho 3) fecha após 3,10 se-

gundos (41 passos de tempo). Depois do fecha-

mento, a medição da vazão na secção da junção 

varia até tornar-se estática (Fig. 6 e 7).
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Figura 6 - Vazão na secção 1,6. 
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Figura 7 - Vazão na secção 2,1.

Na junção da ramificação, essa variação é mais 

intensa no trecho 3 (Fig. 8). Justifica-se porque a 

tubulação de diâmetro de 250 mm (Trecho 3) re-

cebe uma variação de carga de pressão de uma 

tubulação de 500 mm de diâmetro.
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Figura 8 - Vazão na secção 3,1.

Pelo fato da inserção de uma ramificação num 

simples problema de Reservatório-Válvula, suge-

rido por Wylie et al. (1993) e Chaudhry (2014), as 

oscilações na vazão que ocorrem na Reservatório 

(Fig. 9) mostram peculiaridades não observadas 

num caso mais simples (Fig. 10).
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Figura 9 - Vazão no reservatório.
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Figura 10 - Comparação com um caso de reservatório sem ramificação.

3.2 Efeito do Golpe de Aríete na Carga de Pressão na Ramificação e nas Válvulas

Analisando as cargas de pressão, nota-se uma forte e irregular oscilação a montante da válvula do trecho 

3 comparado ao trecho 2 (Figs. 11 e 12)
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Figura 11 - Carga piezométrica a montante do registro, trecho 2.
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Figura 12 - Carga piezométrica a montante do registro, trecho 3.

Embora o comportamento da carga de pressão 

seja semelhante ao sugerido por Wylie e Stree-

ter (1993) e Chaudhry (2014) e aos resultados 

de Barbosa et al. (2018), Boulos et al. (2005), a 

interferência dos efeitos da ramificação intensi-

ficou a pressão em 54,86% na seção da válvula 

do trecho 3 (Tabela 3). Isso pode causar muitos 

danos no sistema de adução, como vazamentos 

e rompimentos. Tal comportamento também é 

analisado nos trabalhos de Sirvole (2007) e Sam 

Ani e Khayatzadeh (2010).

Na análise das cargas mínimas não houve indí-

cios de cavitação, no caso, pressão relativa me-

nor que zero, que poderiam causar problemas de 

formação de vapor, acúmulo de vazios na tubu-

lação, separação de coluna ou até a implosão 

das paredes dos tubos (DAUDE et al., 2018; SAN-

TORO et al., 2018; ZHOU, 2018). Entretanto, em 

situações reais com variação de cota em todo o 

sistema, haverá a cavitação em trechos que es-

tejam próximos à linha piezométrica (AZEVEDO 

NETTO & FERNÁNDEZ, 2018).
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Tabela 3 - Resultados máximos e mínimos da variação da carga piezométrica nas seções dos trechos do cenário 
hipotético durante o transitório hidráulico.

Seção Carga Piezométrica 
(m)

Carga Máxima 
Transiente Variação (%) Carga Mínima 

Transiente Variação (%)

1,R 150,00 150,0000 0,00 150,0000 0,00
1,2 148,35 167,3537 11,36 133,6993 10,96
1,3 146,71 178,8535 17,97 122,7777 19,49
1,4 145,06 187,6844 22,71 114,1989 27,02
1,5 143,41 194,8217 26,39 109,5971 30,85
1,6 141,77 202,4334 29,97 107,7237 31,61
2,1 141,77 202,4334 29,97 107,7237 31,61
2,2 140,84 208,7464 32,53 109,3419 28,81
2,3 139,91 214,0062 34,62 104,5569 33,81
2,4 138,99 218,3953 36,36 97,4037 42,69
2,5 138,06 222,1956 37,87 94,1209 46,68
2,V 137,13 225,1987 39,11 93,1742 47,18
3,1 141,77 202,4334 29,97 107,7237 31,61
3,2 136,10 207,1343 34,29 91,8766 48,13
3,3 130,43 212,8285 38,72 78,9120 65,29
3,4 124,77 226,8926 45,01 67,2426 85,55
3,5 119,10 238,4126 50,04 57,7539 106,22
3,V 113,43 251,3025 54,86 50,2959 125,53

Comparando com a situação sem ramificação 

proposta por Wichowsky (2006), a pressão, as-

sim como a vazão, tem um efeito harmônico e 

rápido do transiente (Fig. 13 e 14). Esses efeitos 

danosos dos transientes podem ser minimizados 

com mecanismos de alívio como ventosas (PE-

ROBA JUNIOR, 2007; RODRIGUES, 2008; BARBO-

SA, 2015), chaminé de equilíbrio, reservatórios 

hidropneumáticos, válvulas de alívio e outros 

equipamentos disponíveis no mercado (BOU-

LOS et al., 2005; TASSINARI, 2017). Também, em 

condições de operação de manobra de registros, 

nos casos das válvulas dos trechos 2 e 3, o fecha-

mento lento favorece o alívio do golpe de aríete 

de modo que, quanto mais demorado for, menor 

será o efeito do transitório hidráulico. 
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Figura 14 - Comparação com um problema sem junção (adutora em linha).

Para estudos futuros, a análise dos efeitos de 

superposição da celeridade pode ser mais bem 

calibrada, pois este trabalho considerou os mes-

mos fatores de atrito do regime permanente 

para simplificar a modelagem. Além disso, a mo-

delagem com mecanismos de alívio pode ser im-

plementada para verificar a viabilidade de uma 

junção de ramificação no projeto.

4 CONCLUSÕES
De acordo com os resultados de variação de pres-

são na junção da ramificação obtidos por meio 

de modelagem computacional do golpe de aríete 

numa adutora hipotética, pode-se concluir que, 

no regime transiente forçado pelo fechamento 

lento do registro da ramificação, houve uma va-

riação positiva na carga piezométrica de 54,86% 

na junção a montante da válvula do trecho 3, 

maior do que a carga do reservatório do sistema. 

Problema que pode se agravar numa situação 

real, onde a geometria do terreno pode interferir 

e amplificar o efeito da cavitação, além das ope-

rações de aberturas e fechamento de registros 

ao longo do trecho e no aumento da capacidade 

de bombeamento supracitados na problemática 

deste trabalho.

Com isso, além da necessidade de realizar um 

trabalho de verificação de furtos ou desvios no 

sistema, é indispensável realizar verificações das 

cargas e vazões em situações de ramificação 

subsequentes aos projetos originais, de modo 

que não haja consequências graves ao negligen-

ciar-se o efeito do golpe de aríete nas adutoras.
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Resumo
A ausência de manutenção periódica, sobretudo nos sistemas de microdrenagem, tem sido um dos fatores 

causadores dos alagamentos nos centros urbanos do Brasil. Diante desse fato, medidas que visem à reabi-

litação desses sistemas são necessárias e garantem a eficiência hidráulica de toda a rede. Neste sentido, o 

presente trabalho avalia os efeitos da manutenção preventiva no desempenho hidráulico de uma rede de 

microdrenagem num eixo viário do Recife/PE que apresenta pontos de alagamento. Tal análise foi subsidiada 

pelas simulações hidrológico-hidráulicas de dois eventos de chuva (TR: 2 anos e TR: 10 anos), utilizando o 

modelo SWMM (Storm Water Management Model) e comparando os cenários de pré e pós-manutenção. Os 

resultados mostraram que para o evento de 2 anos, a redução do volume de alagamento foi de 80,65%, en-

quanto o evento de 10 anos apresentou redução de 61,93%. Em linhas gerais, constatou-se que, para a rede 

em questão, medidas simples de manutenção já seriam suficientes para evitar os alagamentos críticos.

Palavras-chave: Alagamentos Urbanos. Manutenção Preventiva. Microdrenagem. Modelo SWMM. 

Abstract
The lack of periodic maintenance, especially in microdrainage systems, has been one of the factors causing flooding 

in urban centers in Brazil. In view of this fact, measures aimed at the rehabilitation of these systems are necessary 

and guarantee the hydraulic efficiency of the whole network. In this sense, the present study evaluates the effects 

of preventive maintenance on the hydraulic performance of a microdrainage network in a road axis of Recife / PE, 

which presents flooding points. This analysis was subsidized by the hydrological-hydraulic simulations of two rain 

events (TR = 2 years and TR = 10 years), using the SWMM (Storm Water Management Model) model and comparing 

pre and post-maintenance scenarios. The results showed that for the 2-year event, the reduction in flood volume 

was 80.65%, while the 10-year event had a reduction of 61.93%. In general terms, it was found that, for the net-

work in question, simple maintenance measures would already be enough to avoid critical flooding.

Keywords: Urban Floods. Preventive Maintenance. Microdrainage. SWMM Model.
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1 INTRODUÇÃO
O processo desenfreado de urbanização tem 

provocado sérios impactos nas infraestruturas 

de drenagem urbana existentes, não só relativos 

à capacidade hidráulica desses elementos dian-

te do incremento de vazão, mas também por se 

tornarem agentes de transporte dos resíduos só-

lidos que obstruem o fluxo das águas pluviais e 

provocam os alagamentos.

Vários trabalhos nacionais e internacionais têm 

mostrado que a presença de plásticos nos ele-

mentos de drenagem é bastante marcante (NE-

VES e TUCCI, 2008; GAVA e FINOTTI, 2012). No 

caso das bacias hidrográficas brasileiras, de ca-

racterísticas periurbanas, estudos apontam que 

a matéria orgânica também tem lugar de desta-

que, diante da deficiência da coleta domiciliar 

e do uso dos riachos como locais de despejos 

(WOLFF et al., 2016; NEVES e TUCCI, 2011).

De maneira geral, sabe-se que esses impactos 

podem ser controlados com serviços periódicos 

e sistemáticos de manutenção, que no Brasil são 

feitos e financiados por prefeituras, por meio das 

secretarias. Neste contexto, Silva et al. (2018) 

ressaltam que as práticas de manutenção comu-

mente adotadas pelos municípios brasileiros se 

resumem, de maneira geral, à varrição e limpeza 

de ruas. Enquanto isso, os serviços de limpeza, 

desobstrução e obras de reparos nas redes de 

drenagem (galerias, canaletas, poços de visita, 

bocas de lobo, entre outros), em geral, são tra-

tados em caráter corretivo e não preventivo dos 

alagamentos, já que os recursos financeiros des-

tinados ao manejo das águas pluviais nas cida-

des são poucos.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional 

de Saneamento Básico – PNSB de 2008 (IBGE, 

2010a), 92,6% dos municípios brasileiros que fi-

zeram manutenção em suas redes de drenagem 

adotaram apenas o método da varrição e limpe-

za de ruas. Analisando somente esse método de 

manutenção e considerando as grandes regiões 

brasileiras, esse percentual variou de 88,4%, no 

Sul, a 96,0%, no Norte, sendo que o Nordeste 

apresentou percentual acima da média nacional. 

Os dados apresentados são positivos, e a técnica 

de limpeza e varrição de ruas deve estar acopla-

da a outros métodos preventivos, como limpeza, 

desobstrução e reparos da rede de micro e ma-

crodrenagem, além estimular iniciativas de edu-

cação ambiental na população. 

Ainda segundo o PNSB (IBGE, 2010a), 39,5% dos 

municípios brasileiros declararam sofrer com 

assoreamento na rede de drenagem, que nesse 

caso não está associado apenas à falta de ma-

nutenção, mas também a outros fatores contri-

buintes como topografia, características dos so-

los, ocupações desordenadas e desmatamento, 

entre outros.

Além desses fatores, no Recife a problemática 

dos alagamentos urbanos também é agravada 

pelas condições topográficas. O relevo da cidade 

é formado por dois grupos: as planícies locali-

zadas na porção Centro-Leste e os morros adja-

centes nas porções Norte, Oeste e Sul. A área de 

planície, no geral, apresenta cotas que variam de 

0 a 5 m, podendo atingir valores um pouco su-

periores e até negativos. Por sua vez, os morros 

formam um arco em volta da baixada e têm cotas 

que variam entre 30 m e 100 m (CABRAL et al., 

2001; PREUSS et al., 2011). Além dessa proble-

mática, somam-se ainda as condições climáticas 

típicas de áreas costeiras: as chuvas intensas, 

que chegam a 200 mm em menos de 24 horas 

entre os meses de maio e agosto; e oscilação de 

marés, reduzindo drasticamente a descarga nos 

exutórios das drenagens (SILVA JUNIOR et al., 

2017; SILVA, 2018).

Diante das peculiaridades urbanísticas e geo-

gráficas, o Plano Diretor de Drenagem e Manejo 

das Águas Urbanas da Cidade do Recife (Emlurb, 

2016) mapeou, em 2016, 159 pontos de alaga-

Silva AC, Junior MABS, Silva SR, Cabral JJSP
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mentos, catalogados pela EMLURB (Empresa de 

Manutenção e Limpeza Urbana) como os mais 

críticos. Desse total, Lafayette et al. (2018) re-

latam que em 4 anos (2013-2017) foram so-

lucionados 71 pontos críticos de alagamento, 

realizando apenas serviços de limpeza e peque-

nas obras de reparo e substituição das redes de 

drenagem (manutenção corretiva), custando aos 

cofres públicos R$ 17,14 milhões. Ainda segun-

do os autores, para efetivar a limpeza de toda a 

rede de microdrenagem da cidade no período de 

4 anos, seria necessário aumentar em 4 vezes a 

mobilização atual das equipes de limpeza, resul-

tando num aporte de R$ 125,6 milhões.

Diante desse cenário, o presente trabalho visa 

avaliar os efeitos da manutenção preventiva no 

desempenho hidráulico de uma rede de micro-

drenagem num eixo viário do Recife que apre-

senta pontos de alagamento. Tal análise foi 

subsidiada a partir de simulações hidráulico-hi-

drológicas do sistema de drenagem, consideran-

do as condições de pré e pós-manutenção (rede 

obstruída e desobstruída, respectivamente). 

2 METODOLOGIA
2.1 Caracterização da Área de Estudo

A rua Professor Benedito Monteiro é um importan-

te eixo viário do bairro da Madalena, no Recife-PE, 

que liga a Rua Benfica à Av. Eng. Abdias de Carvalho. 

Nela encontra-se localizada a Escola Politécnica de 

Pernambuco (POLI/UPE), além de outros estabele-

cimentos importantes como cursinhos, clube e su-

permercado, que sofrem com os alagamentos em 

dias de chuvas intensas (Fig. 1). Com essa situação, 

não só a mobilidade de veículos e pedestres é pre-

judicada, mas também, dependendo da magnitude 

dos alagamentos, há a necessidade de cancela-

mento das aulas na POLI/UPE.

Segundo o Censo do IBGE (2010b), o bairro da 

Madalena possui uma população de 23.082 ha-

bitantes, que corresponde a 1,5% dos habitantes 

da cidade do Recife, e uma área de 183 hectares. 

O bairro da Ilha do Retiro, onde está localizado 

o destino final da drenagem, possui uma área de 

54 hectares e uma população de 3.740 habitan-

tes (IBGE, 2010b). A bacia da rede de microdre-

nagem da rua estudada possui uma área de 5,92 

ha e coeficiente de compacidade (Kc).

Os efeitos da manutenção preventiva no desempenho hidráulico de um sistema de drenagem urbana do Recife – PE 

Figura 1 – Localização do ponto crítico de alagamento.
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A rua Benfica, no trecho limitado pelas imedia-

ções do Clube Internacional do Recife e da Pon-

te do Derby, comporta-se como um divisor de 

águas do sistema de drenagem local, de modo 

que as águas pluviais da rua Professor Benedito 

Monteiro se direcionam para a Av. Engenheiro 

Abdias de Carvalho e deságuam na parte coberta 

do canal do Sport. A rede de microdrenagem da 

rua Professor Benedito Monteiro possui extensão 

total de 542,00 m, e é composta por três trechos 

com configurações de condutos e extensões di-

ferentes, a saber:

• 1º trecho (Rua Benfica → Rua José Múcio Mon-

teiro): apresenta duas galerias em paralelo com 

600 mm de diâmetro e 362,00 m de extensão;

• 2º trecho (Rua José Múcio Monteiro→ Av.  Enge-

nheiro Abdias de Carvalho): possui uma canaleta 

nas dimensões de 1,20m x 1,60 m, com extensão 

de 82,00 m; e

• 3º trecho (Av.  Engenheiro Abdias de Carvalho 

→ Canal do Sport): composto por uma galeria de 

1000 m de diâmetro e 98,00 m de extensão.

Na área de entorno da via estudada, verificou-se 

que houve um aumento de 32% de áreas imper-

meabilizadas entre 2002 e 2016, fazendo com 

que toda essa área se tornasse praticamente 

impermeável. Aliada a esse fato, a ausência de 

manutenção periódica da microdrenagem da via 

é outro fator contribuinte para os alagamentos 

ocorridos. Esse fator é muito importante numa 

área de campus universitário, onde é comum o 

grande fluxo de pessoas e de comerciantes (lo-

cais e itinerantes), o que favorece a produção e o 

descarte inadequado de resíduos nos elementos 

de drenagem.

A topografia local favorece os alagamentos na 

via quando o sistema de microdrenagem não 

funciona adequadamente. Com a precipitação 

ocorrida em 09 de maio de 2016, a altura de ala-

gamento na via chegou na ordem de 90 cm, in-

vadindo o prédio da instituição de ensino (POLI/

UPE) e causando a suspensão das aulas (Fig. 2). 

No dia 30 do mesmo mês, a chuva provocou, no-

vamente, transtornos para a área.  

Figura 2 – Estacionamento do clube Internacional, em frente à POLI/UPE, em 09/05/2016.
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2.2 Serviços de Manutenção Adotados

Inicialmente houve a articulação da POLI/UPE 

com a Prefeitura da Cidade do Recife, por meio 

da EMLURB. Neste momento, foram solicitadas, 

por meio de ofício, intervenções urgentes no sis-

tema de microdrenagem do entorno da POLI/

UPE, mais especificamente na rua Professor Be-

nedito Monteiro. Já tendo  conhecimento dos ala-

gamentos recorrentes na área, a solicitação foi 

prontamente atendida pela EMLURB, cabendo à 

mesma todo o serviço de manutenção da rede de 

drenagem da via, com disponibilização de equipe 

de topógrafos e operários, equipamentos e ma-

teriais para as obras.    

Em seguida, foram realizadas inspeções visuais, 

com a abertura dos elementos de drenagem da 

via, para identificar os problemas que interferem 

no escoamento das águas pluviais e levantar as 

intervenções necessárias (limpeza, desobstrução, 

obras de reparos, etc.). Na oportunidade, foi rea-

lizado o mapeamento cadastral de toda a rede de 

microdrenagem da via, identificando as seções de 

galerias e canaletas, as cotas de radier e tampa 

dos poços de visita (PV) e o exutório do sistema. 

Por fim, foram executados os procedimentos de 

manutenção da infraestrutura de microdrena-

gem, que contemplaram: a limpeza e desobs-

trução de poços de visita, galerias e canaletas 

(com retirada de sedimentos e resíduos sólidos 

urbanos); obras de reparo nos elementos de dre-

nagem; e construção de novos PVs para facilitar 

a manutenção. A primeira intervenção na micro-

drenagem da via, relatada neste artigo, ocorreu 

em julho de 2016 (período chuvoso), tendo ou-

tras manutenções realizadas em 2017 e 2018.

2.3 Modelo Hidrológico-Hidráulico

As simulações hidrológico-hidráulicas foram fei-

tas no SWMM (Storm Water Management Model), 

utilizando a sua versão mais recente, a 5.00.22. 

Trata-se de um modelo dinâmico “chuva-vazão” 

integrado ao módulo hidráulico, com código fon-

te aberto e que tem sido muito utilizado por di-

versos pesquisadores no mundo. Problemas de 

alagamentos no Recife têm sido avaliados, diag-

nosticados e solucionados em trabalhos que em-

pregam o citado modelo (SILVA, 2018; OLIVEIRA, 

2017; SILVA JUNIOR et al., 2017; SILVA e CABRAL, 

2014).  

O modelo apresenta quatro módulos de simula-

ção: o Runoff, o Transport, o Extran e o Storage/

Treatment. Nesta modelagem, foram utilizados 

apenas os três primeiros módulos, já que o úl-

timo módulo simula processos de tratamento e 

armazenamento, visando à qualidade da água. 

O Runoff compreende a transformação “chuva- 

vazão” a partir da combinação das equações de 

Manning e da Continuidade, gerando o escoa-

mento superficial; o Transport é responsável pela 

propagação do escoamento na rede de drena-

gem através do método da onda cinemática; e o 

Extran realiza simulação hidráulica em condutos 

e canais pelo método hidrodinâmico.

Os elementos de drenagem são configurados no 

SWMM por junções/nós (poços de visita) e con-

dutos (galerias e tubulações), atribuindo-lhes 

cotas topográficas e extensões dos elementos 

de drenagem, com base no cadastro da rede. As 

sub-bacias são caracterizadas pelos parâmetros 

físicos de entrada do modelo, como: área (ha); 

largura (m); declividade (%); áreas impermeá-

veis (%); coeficiente de rugosidade de Manning  

(s/m-1/3) para as áreas permeáveis e impermeá-

veis; e profundidade de armazenamento em de-

pressões (mm) para as áreas permeáveis e imper-

meáveis. As variáveis de entrada compreendem 

as séries de dados de precipitação e maré,e taxas 

de infiltração.
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2.3.1 Parâmetros Físicos e Variáveis de Entrada

1) Parâmetros:

• Cadastro da microdrenagem: O levantamento 

cadastral da rede (descrito no item 2.2) foi feito 

e cedido, em ambiente CAD, pela Prefeitura da 

Cidade do Recife, por meio da EMLURB. As infor-

mações disponibilizadas e utilizadas no SWMM 

foram dos poços de visita (localização, profundi-

dade, cotas da tampa e do radier) e das galerias 

(comprimento, geometria do conduto).

• Delimitação e caracterização das sub-bacias: 
Foram realizadas subdivisões em áreas de contri-

buição aos poços de visita, resultando em 6 sub- 

bacias. Este processo foi realizado em ambiente 

CAD, com base na configuração dos lotes e qua-

dras (dados da UNIBASE do Recife), na topografia 

da área (curvas de nível de 1 m disponível no site 

de Informações Geográficas do Recife - ESIG) e 

nos subsistemas de microdrenagem existentes 

(cadastro de drenagem da EMLURB). As caracte-

rísticas físicas obtidas para as sub-bacias foram:

a) Área e largura: A área foi obtida em CAD, após 

o processo de delimitação das sub-bacias des-

crito anteriormente. A largura pelo método do 

retângulo equivalente (Eq. 1), em função do Coe-

ficiente de Compacidade - Kc (Eq. 2).

𝐿𝐿 = 	
𝐾𝐾𝐾𝐾√𝐴𝐴
1,12 +1 − -1 − (

1,128
𝐾𝐾𝐾𝐾 )12  (1)

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 	0,282
𝑃𝑃
√𝐴𝐴

  (2)

Sendo: A – área da subárea, em km²;

            P – perímetro da subárea, em km;

            L – largura média, em m;

            Kc – Coeficiente de compacidade.

b) Declividade média: Obteve-se a partir do per-

filamento a laser do tipo Modelo Digital do Ter-

reno (MDT), desenvolvido pela Secretaria de Re-

cursos Hídricos de Pernambuco em 2014. Além 

dessa base topográfica, utilizaram-se, também, 

os nivelamentos das cotas das tampas dos po-

ços de visita, indicados no levantamento cadas-

tral da EMLURB.

c) Percentual de áreas impermeáveis: Obteve-se 

pelo processamento e classificação da imagem 

utilizando as ortofotos de 2013 da área em estu-

do, disponibilizadas na plataforma eletrônica da 

Prefeitura do Recife (ESIG). A validação e atuali-

zação das imagens foi feita por meio de visitas 

em campo e de imagens de satélite do Google 

Earth de 2016. O tratamento e classificação das 

imagens foram feitos no Civil 3D e todas as áreas 

permeáveis foram delimitadas nesta base.

d) Coeficiente de rugosidade de Manning e altura 

do armazenamento em depressões: o parâmetro 

de rugosidade da superfície foi estimado a par-

tir das características observadas em campo. 

Com vias locais asfaltadas em Concreto Betu-

minoso a Quente (CBUQ) e o estacionamento 

do Clube Internacional do Recife pavimentado 

em paralelepípedo, usou-se o coeficiente de 

rugosidade de Manning (n=0,024), conforme 

Canholi (2005), Silva e Cabral (2014) e Silva Ju-

nior et al., (2017). Para as demais áreas consi-

deradas permeáveis adotou-se o coeficiente de 

rugosidade de Manning (n=0,15), segundo Ca-

nholi (2005), Silva e Cabral (2014), Silva Junior 

et al., (2017). A altura do armazenamento em 

depressões consiste na capacidade de retenção 

de água de chuva na superfície. Para este pa-

râmetro, utilizaram-se os valores sugeridos por 

Silva e Cabral (2014), Silva Junior et al., (2017) e 

Oliveira (2017), sendo 2,54 mm para áreas im-

permeáveis e 5 mm para áreas permeáveis.
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2) Variáveis:

a) Taxa de infiltração: O SWMM considera três mo-

delos diferentes para a determinação da variável 

infiltração da chuva em zona não saturada do 

solo nas áreas permeáveis (modelo de infiltração 

de Horton, Green-Ampt e Curva Número do SCS). 

Dentre estes, optou-se pelo modelo de Horton 

(Eq. 3 e 4) e os termos da equação foram obtidos 

a partir dos testes de infiltração realizados em 

área de solo exposto da Praça Euclides da Cunha, 

situada a poucos metros do ponto de alagamen-

to, utilizando infiltrômetro a duplo anel (Fig. 3). 

Não foi medida a umidade inicial do solo, mas foi 

considerado um período de três dias sem chuva 

para a realização do ensaio para garantir o solo 

seco. Os ensaios foram procedidos em três pon-

tos, em forma de triângulo, e os resultados estão 

plotados no gráfico da Fig. 4. Como os resultados 

nos três pontos ensaiados apresentaram com-

portamento homogêneo, optou-se por utilizar a 

curva de infiltração média entre eles, que obteve 

coeficiente de determinação (R²) de 0,8936. Com 

base na equação da curva de infiltração, ajus-

tada à equação de Horton, foi possível obter os 

dados necessários para a modelagem: as taxas 

máxima e mínima de infiltração (295,08 mm/h e 

211,96 mm/h, respectivamente), e o coeficiente 

de decaimento (0,163). 

i𝑡𝑡	= i𝑏𝑏+(i𝑜𝑜−i𝑏𝑏)exp(−𝑘𝑘×𝑡𝑡)  (3)

𝑘𝑘	= (io−i𝑏𝑏)𝐹𝐹𝐹𝐹  (4)

Onde:

it – taxa de infiltração no tempo (mm/h);

ib – taxa de infiltração final (mm/h); io – taxa de 

infiltração inicial (mm/h); t – tempo (h);

k – coeficiente de decaimento (s−1);

Fc - é dado como a área sob a curva da taxa de 

infiltração.

Figura 3 – Ensaios de infiltração com infiltrômetro a duplo anel.
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Figura 4 – Curva de infiltração média e coeficiente de determinação (R²).

b) Eventos de precipitação: Foram utilizados os 

dados horários de precipitação da estação Boa 

Vista, operada pelo CEMADEN (Centro Nacional 

de Monitoramento e Alerta de Desastres Natu-

rais), localizada num raio aproximado de 2 km de 

distância da área estudada. Para as simulações 

hidrológicas, foram considerados os eventos 

chuvosos de 09 e 30 de maio de 2016.

c) Curvas de maré: O exutório da rede de micro-

drenagem é o canal do Sport, que por sua vez 

deságua no Rio Capibaribe. Assim, tomando por 

base os eventos de precipitação considerados na 

simulação, foram obtidos os oito registros de al-

turas de maré (4 preamares e 4 baixa-mares) na 

tábua de maré do Porto do Recife, disponibiliza-

da no site da Diretoria de Hidrografia e Navega-

ção (DHN). Com esses dados, a curva foi obtida a 

partir da interpolação das alturas de marés para 

o intervalo de tempo de 1 hora, considerando as 

durações dos eventos simulados. Como o DHN 

utiliza o Sistema de Referencial de Nível da Ma-

rinha, foi preciso fazer uma adequação dos níveis 

das marés somando 0,250 m, visto que o levan-

tamento cadastral da rede de drenagem foi reali-

zado no referencial da Prefeitura do Recife.

2.3.2 Montagem da Rede de Drenagem

A Fig. 5 apresenta a rede de drenagem implan-

tada no SWMM, considerando as informações 

descritas anteriormente. Entre as seções trans-

versais dos condutos disponíveis no programa, 

optou-se pelas tubulações de concreto, circu-

lares e com preenchimento, devido ao acúmulo 

de sedimentos depositados no fundo das gale-

rias. Também foram incluídos os condutos re-

tangulares, uma vez que há trechos em rede de 

galerias celulares. 

O coeficiente de rugosidade de Manning adotado 

foi de 0,014s/m1/3, característico de condutos fe-

chados de concreto. A altura de sedimentos depo-

sitados no fundo da galeria, ao longo do sistema, 

foi estimada em 20 cm, caracterizando parcial 

obstrução do conduto (com base nas investiga-

ções em campo). É importante salientar que os 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 149-166 | Ed. Esp. Set. 2020

Silva AC, Junior MABS, Silva SR, Cabral JJSP



157

valores mencionados são iniciais e foram ajusta-

dos na etapa de calibração do modelo até que se 

representassem, para os eventos simulados, as 

condições observadas de alagamento no local. 

Para a modelagem hidrológica, foram configu-

radas 6 sub-bacias (AC1 a AC6) e 1 pluviômetro 

(PLUV1). Para a modelagem hidráulica, a rede 

implantada no modelo possui: 25 nós/junções, 

que são os poços de visita (NÓ1 a NÓ25); 26 

trechos de condutos, que são galerias circula-

res e celulares (GAL01 a GAL26) e 1 exutório 

(EXUT1), Fig. 5.  

Figura 5 – Sistema de drenagem implantado no modelo SWMM.

2.3.3 Calibração e Validação

Com a ausência de sensores de nível ou medi-

dores de vazão, necessários para processar um 

estudo de sensibilidade, calibração e validação 

dos parâmetros, optou-se por realizar uma cali-

bração simplificada do modelo, considerando o 

evento do dia 09 de maio de 2016. 

Os parâmetros calibrados foram: coeficiente de 

rugosidade de Manning e altura de sedimenta-

ção nos condutos. Tais parâmetros foram ajusta-

dos até que o volume máximo e altura máxima 

de alagamento simulados no Nó-10 (ponto de 

controle) representassem a situação de alaga-

mento observada in loco. É válido frisar que essa 
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metodologia de calibração já foi utilizada nos 

trabalhos de Silva e Cabral (2014) e Silva Júnior 

et. al (2017). 

O volume máximo de alagamento observado 

foi estimado a partir da relação entre a lâmina 

d’água e a área de alagamento, ambos obtidos 

em vistorias realizadas durante a ocorrência dos 

alagamentos. No software ArcGIS, essas informa-

ções obtidas in loco foram cruzadas com o MDT 

da área, a fim de validar o volume máximo de ala-

gamento estimado.

Para o processo de validação, foram utilizados 

os parâmetros da fase de calibração e os dados 

de entrada referentes à precipitação e à curva de 

maré do dia 30 de maio de 2016.

2.3.4 Condições de Simulação Visando a 
Atenuação dos Alagamentos

Após a calibração e validação do modelo, que ca-

racterizou a condição de pré-manutenção (rede 

obstruída), o sistema de drenagem sem resíduos, 

ou seja, sem obstruções (condição de pós-manu-

tenção), foi modelado para os eventos de precipita-

ção ocorridos em 09 e 30 de maio de 2016. A análi-

se comparativa entre os resultados das simulações 

nas condições de pré e pós-manutenção permitiu 

avaliar os impactos dos serviços de manutenção 

aplicados na rede de microdrenagem avaliada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise dos Eventos Simulados: 
Pluviometria e Maré 

A precipitação ocorrida em 09 de maio de 2016 

ocasionou diversos transtornos na Região Me-

tropolitana do Recife. Com duração de 21 horas 

e um total pluviométrico de 162,40 mm, o sobre-

dito evento apresentou recorrência de 2 anos, 

quando calculado pela equação IDF do Recife 

(EMLURB, 2016). Ainda no mês de maio, dia 30, 

ocorreu, novamente, outro evento chuvoso de 

proporções similares ao do dia 09, porém com 

intensidade maior de chuva, sendo precipitados 

178,20 mm em 12 horas (6h00 às 17h00), com 

altos índices pluviométricos registrados entre 

7h30 e 9h00 (74,40 mm). A partir do período 

mais intenso de precipitação, o tempo de retorno 

calculado foi de 10 anos, limite usado para proje-

tos de microdrenagem. 

Com a interpolação dos pontos de preamar e 

baixa-mar durante a ocorrência do evento de 

09 de maio de 2016, confrontou-se a curva de 

maré resultante com as precipitações (Fig. 6), 

notando-se uma proximidade do pico da pre-

cipitação, ocorrido às 15h00, e a preamar com 

altura de 2,30 m às 18h06. Embora haja uma 

diferença de 3 horas entre o pico da precipita-

ção e a preamar, a chuva continuou ao longo do 

dia, dificultando, assim, a diminuição dos ala-

gamentos no local até que a maré começasse a 

baixar, a partir das 19h00. 

Para o evento de 30 de maio de 2016, os alaga-

mentos na área foram maiores, uma vez que a 

maior parte da precipitação se concentrou num 

curto espaço de tempo, chegando a chover 53,6 

mm em apenas 1 hora. A maré, por sua vez, teve 

papel importante na permanência do alagamen-

to pelo fato da preamar, de 2,00 m, ter ocorrido 

às 10h45, um pouco depois do pico da precipi-

tação que ocorreu às 9h00, conforme observado 

na Fig. 7.
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Figura 6 – Precipitação x Maré em 09/05/2016

Figura 7 – Precipitação x Maré em 30/05/2016

3.2 Condição Hidráulica de Pré-Manutenção: 
Calibração e Validação

Nas vistorias em campo, durante a campanha 

de manutenção (período chuvoso), observou- 

se que as águas pluviais ficavam represadas no 

sistema de microdrenagem por vários dias, in-

dicando a existência de alguma obstrução na 

rede. Na ocasião, verificou-se, também, que 

existia um acúmulo significativo de sedimentos 

e resíduos sólidos (principalmente garrafas PET) 

depositados na rede analisada, que dificulta-

vam o escoamento eficiente das águas pluviais 

no local (Fig. 8).

Além dos problemas citados, foram identificados 

dois grandes gargalos na rede, a saber:  

•Interferência no escoamento das águas pluviais 

pelos condutos diante do seccionamento de uma 
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adutora de 0,80 m de diâmetro, da concessio-

nária de abastecimento de água, localizada no 

canteiro central da Av. Engenheiro Abdias de 

Carvalho. A Fig. 9 mostra a consequência desse 

seccionamento, facilitando o acúmulo de se-

dimentos e provocando a obstrução do trecho 

de montante, com a água minando aos poucos 

para jusante.

• Impossibilidade de limpeza no trecho coberto 

de 30,00 m do canal do Sport, exutório do siste-

ma (Fig. 10).

Figura 8 – Remoção de resíduos dos poços de visita da Rua Prof. Benedito Monteiro.

Figura 9 – Poço de visita no canteiro da Av. Eng. Abdias 
de Carvalho com rede obstruída.

Figura 10 – Acesso à parte coberta do canal do Sport, 
destino final da rede de drenagem.
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Considerando as citadas questões, observadas em 

campo, no ambiente do modelo, a primeira simu-

lação para o evento de 09 de maio de 2016 teria 

como premissa atingir uma área de alagamento 

de 11.219,65 m² (estimativa delimitada em cam-

po, a partir do alcance do alagamento) e uma altu-

ra máxima de lâmina d’água observada de 91,50 

cm, gerando um volume de alagamento estimado 

em 7.797,66 m³. Durante a calibração foi alcança-

da uma altura de alagamento simulada de 87,40 

cm no ponto de controle (Nó 10), conforme a Ta-

bela 1. Os erros médios de continuidade, na etapa 

de calibração, foram: 0% para o escoamento su-

perficial e 0,69% para a propagação de vazão.

Calibrado o modelo, partiu-se para a validação 

do mesmo, considerando o evento de 30 de maio 

de 2016. Para esse evento, com base nas obser-

vações in loco, foi definida uma área de alaga-

mento de 18.227,00 m² e uma altura máxima 

de lâmina d’água observada de 1,07 cm, resul-

tando num volume estimado de alagamento de 

10.307,00 m³. O processo de validação resultou 

numa lâmina d’água simulada de 1,10 m no pon-

to de controle (Nó-10), conforme Tabela 1. Os 

erros médios de continuidade, na etapa de cali-

bração, foram: 0% para o escoamento superficial 

e 0,67% para a propagação de vazão. 

No que se refere aos erros de continuidade en-

contrados durante o processo de simulação (de-

finido pela diferença, em porcentagem, entre a 

quantidade armazenada inicialmente mais o flu-

xo que entra e a quantidade armazenada no final 

mais o fluxo que sai), os mesmos se encontram 

dentro do limite da aceitabilidade, apresentando 

valores menores que 10%, servindo de referên-

cia também para Silva e Cabral (2014), Oliveira 

(2017), Silva Junior et. al (2017), Formiga et al. 

(2016), Rossman e Huber (2016). 

Diante disso, pôde-se constatar que a qualida-

de da simulação foi razoável, com erros aceitá-

veis na equação do balanço de massa (continui-

dade) para o escoamento superficial e para a 

propagação de vazão. Isso mostra que, apesar 

de a calibração ser definida como um processo 

expedito, uma vez que procurou-se ajustar os 

volumes simulados aos observados apenas no 

ponto de controle (Nó-10), a diferença relativa 

entre as condições simuladas e observadas se 

mostrou satisfatória.

Tabela 1 – Resultado dos valores observados e simulados para os eventos considerados.

ASPECTOS
09/05/2016 30/05/2016

OBSERVADO SIMULADO OBSERVADO SIMULADO

Lâmina d’água máxima (m) 0,915 0,874 1,071 1,107

Volume máximo de inundação (m³) 7.797,00 7.823,00 10.307,00 10.047,00

Erros de 
continuidade

Escoamento 
superficial 0% 0%

Propagação de vazão 0,69% 0,67%

3.3 Condição Hidráulica de Pós-Manutenção

Conforme já mencionado, nesta etapa o siste-

ma de drenagem foi simulado sem obstruções 

(considerando os serviços de manutenção da 

EMLURB), a fim de avaliar a capacidade hidráu-

lica da rede de microdrenagem existente consi-

derando os eventos ocorridos em maio de 2016. 

A manutenção da rede foi iniciada em 09 de 

julho 2016, quando foi realizada a primeira 

campanha de limpeza do sistema, e estendeu- 

se por vários meses, tendo sido concluída em 

meados do mês de maio de 2017, com a lim-

peza do canal do Sport, destino final da micro-

drenagem estudada.
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Foram comparados, graficamente, os resulta-

dos do volume acumulado de alagamento e da 

lâmina d’água de alagamento no ponto de con-

trole (Nó 10) para as condições de pré e pós ma-

nutenção, considerando os eventos de 09 e 30 

de maio de 2016 (TR = 2 anos e 10 anos, respec-

tivamente), conforme Figs. 11 a 14.

Figura 11 – Volume acumulado de alagamento no Nó-10 com base nas condições pré e pós manutenção,  
para o evento de 09 de maio de 2016.

Figura 12 – Volume acumulado de alagamento no Nó-10 com base nas condições pré e pós manutenção,  
para o evento de 09 de maio de 2016.
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Figura 13 – Lâmina d’água de alagamento no Nó-10 com base nas condições pré e pós manutenção,  
para o evento de 09 de maio de 2016.

Figura 14 – Lâmina d’água de alagamento no Nó-10 com base nas condições pré e pós manutenção,  
para o evento de 30 de maio de 2016.
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Na Fig. 11, na condição de pré-manutenção, o 

volume de alagamento iniciou às 01h45 e apre-

sentou um acumulado total de 32.632,87 m³, 

ao final do evento de 09 de maio de 2016. Na 

condição de pós-manutenção, o volume de ala-

gamento teve início às 14h15 e apresentou um 

total acumulado de 6.312,32 m³, representando 

uma redução de 80,65%. Além da redução do vo-

lume de alagamento, também houve redução no 

tempo de inundação.

Na Fig.12, para a condição de pré-manutenção, 

o alagamento começa a aparecer às 6h30, che-

gando ao volume acumulado de 56.078,16 m³. 

Na condição de pós-manutenção, observou-se 

que o alagamento começou às 7h15 e teve um 

volume total acumulado de 21.346,38 m³, repre-

sentando uma redução de 61,93% do volume de 

alagamento.

 O valor zero de lâmina d’água refere-se à cota 

da tampa do poço de visita (Nó-10), e os valores 

maiores que zero referem-se aos níveis d’água 

acima do respectivo PV. Na Fig. 13, para a con-

dição de pré-manutenção, a lâmina máxima 

de alagamento aparece às 21h15 com 0,874 m 

durante o evento de 09 de maio de 2016. Para 

a condição de pós-manutenção, o valor máximo 

da lâmina d’água chegou a 0,236 m, também às 

21h15, representando uma redução de 73%.

Na Fig. 14, pôde-se observar que, para a con-

dição de pré-manutenção, a lâmina máxima de 

alagamento aparece às 13h15 com 1,107 m, 

considerando o evento de 30 de maio de 2016. 

Na condição de pós-manutenção, a lâmina 

d’água máxima de alagamento chegou a 0,442 m 

às 14h45, caracterizando uma redução de 60%.

Em linhas gerais, observou-se que apenas os ser-

viços de manutenção da rede reduziram signifi-

cativamente o volume e níveis de alagamentos 

na Rua Prof. Benedito Monteiro. A rede de drena-

gem se mostrou subdimensionada apenas para o 

evento de 30 de maio de 2016, uma vez que se 

tratou de um evento atípico (TR: 10 anos), e no 

geral, as redes de microdrenagem são dimensio-

nadas para eventos de 5 anos de recorrência.

Em 2017, ocorreram alguns eventos intensos 

de precipitações no Recife, como o ocorrido em 

21 de julho com 70 mm precipitados em 24h, 

ocasionando vários pontos de alagamentos em 

áreas da cidade. Apesar desse fato, na área em 

estudo não foi observado alagamento, e nesse 

período todo o serviço de manutenção da rede 

de microdrenagem e do canal do Sport já havia 

sido concluído.

 

4 CONCLUSÕES
De maneira geral, constatou-se que, para a rede 

em questão, medidas simples de manutenção já 

seriam suficientes para evitar os alagamentos 

críticos. Porém a periodicidade da manutenção, 

geralmente adotada na cidade, dá-se a partir da 

ocorrência de alagamentos, caracterizando a 

manutenção com medida corretiva. 

Os resultados mostraram que os alagamen-

tos ocorridos em 09 de maio de 2016 (162,40 

mm em 21 h / TR: 2 anos) e 30 de maio de 2016 

(178,20 mm em 12 h / TR: 10 anos) teriam vo-

lumes reduzidos em 80,65% e 61,93%, respec-

tivamente, e níveis diminuídos em 73% e 60%, 

respectivamente, apenas com serviços de lim-

peza e desobstrução. Considerando que o meio 

fio tem aproximadamente 15 cm e a máxima lâ-

mina d’água ocorrida no evento de 30 de maio 

de 2016 (TR: 10 anos) foi de 21,4 cm, pode-se 

afirmar que, hidraulicamente, a rede de drena-

gem teria condições de escoar as águas precipi-

tadas e atenuar, consideravelmente, os alaga-

mentos ocorridos.

Sabe-se que cabe ao poder público os serviços 

de manutenção das redes de drenagem, mas a 

educação ambiental da população também tem 

sua relevância. Durante as vistorias, foram en-
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contrados muitos resíduos de plástico (princi-

palmente garrafas PET e copos descartáveis) e 

metal (latas de refrigerante) dentro dos elemen-

tos de drenagem do sistema estudado. Diante 

desse fato, campanhas de conscientização da 

população local (alunos da POLI/UPE e da FCAP, 

comerciantes, frequentadores do Clube Inter-

nacional do Recife) mostrando a gravidade e os 

efeitos do descarte inadequado de lixo na dre-

nagem são necessárias e auxiliariam na redução 

dos alagamentos na cidade. 

Outro fator que deve ser considerado é o seccio-

namento da rede de drenagem, no seu trecho fi-

nal, provocado por uma adutora de 0,80 m. Essa 

situação impede a eficiência hidráulica da rede 

e atribui à mesma uma condição de armazena-

mento e/ou represamento das águas pluviais, 

que vão escoando aos poucos por uma abertura 

de 0,20 m (diferença de diâmetros: tubulação = 

1,00 m e adutora = 0,80 m). Para solucionar esse 

entrave, é necessário que o traçado da adutora 

seja revisto, fazendo com que o sistema de dre-

nagem apresente eficiência hidráulica duran-

te as chuvas intensas. É válido ressaltar que tal 

problemática exemplifica a falta de integração 

entre os setores responsáveis pelo saneamento 

da cidade, fazendo com que problemas como es-

ses se tornem algo comum. 
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Resumo
A segurança hídrica consiste em garantir o acesso a água de qualidade e em quantidades suficientes para sa-

tisfazer o bem-estar das presentes e futuras gerações, bem como a manutenção dos ecossistemas. Esse tema 

está ganhando cada vez mais espaço entre os líderes mundiais e nas discussões ambientais, econômicas e sociais. 

Sendo um país de dimensões continentais, o Brasil apresenta regiões com características distintas, como clima, 

paisagens, densidade populacional e, consequentemente, diferentes problemas relacionados à segurança hídrica. 

Diante disso, esta revisão tem como objetivo principal caracterizar a situação atual da segurança hídrica no Brasil, 

indicar alguns desafios inerentes a esse tema e quais são as perspectivas possíveis para lidar com tais fatos. A 

metodologia consiste em caracterizar o país segundo algumas variáveis relacionadas à segurança hídrica, sen-

do: disponibilidade hídrica; demandas de água; captação e tratamento de esgoto; e gestão de recursos hídricos. 

Então, essas variáveis serão relacionadas a alguns desafios enfrentados no Brasil em relação à segurança hídrica. 

Por fim, são apresentadas perspectivas e recomendações para a implementação de ações visando à melhoria da 

segurança hídrica no Brasil.

Palavras-chave: Segurança Hídrica. Recursos Hídricos. Brasil. Gerenciamento. Usos da Água. Disponibilidade 

Hídrica. Mudanças Climáticas.

Abstract
Water security consists of guaranteeing access to quality water in sufficient quantities to ensure the well-being of present 

and future generations, as well as the maintenance of ecosystems. This theme is gaining more and more space among 

world leaders and in environmental, economic and social discussions. As a country with continental dimensions, Brazil 

presents regions with different characteristics, such as climate, landscapes, population density, and, consequently, differ-

ent problems related to water security. Given this, this paper has as main objective to characterize the current situation 

of water security in Brazil, indicate some challenges inherent to this theme and what are the possible perspectives to deal 

with such facts. The methodology consisted of characterizing the country according to some variables related to water 

security, such as: water availability; water demands; sewage capture and treatment; and water resources management. 

Then, these variables will be related to some challenges faced in Brazil about water security. Finally, some perspectives and 

recommendations are presented for the implementation of actions aiming the improvement of water security in Brazil.

Keywords: Water Security. Water Resources. Brazil. Management. Demands. Water Availability. Climate Changes.
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1 INTRODUÇÃO
A demanda por água continua crescendo em 

todo o mundo devido, principalmente, ao cres-

cimento populacional, à industrialização, à 

agricultura, ao uso doméstico e à produção de 

energia (Srinivasan et al., 2013). Nesse con-

texto, a Organização das Nações Unidas para a 

Água propõe a seguinte definição de seguran-

ça hídrica: “É o acesso sustentável à água em 

quantidades e qualidade aceitáveis para garan-

tir o bem-estar das pessoas, o desenvolvimento 

socioeconômico e a preservação dos ecossiste-

mas em um clima de paz e estabilidade políti-

ca. Além disso, para garantir a proteção contra 

a poluição e outros desastres relacionados à 

água” (UN-Water, 2013).

A segurança hídrica lida diretamente com as 

pressões do crescimento urbano global e sua 

interferência nos recursos hídricos, o que, por 

sua vez, afeta a sustentabilidade e a proteção 

da saúde humana. As demandas futuras de 

água estão expostas a incertezas crescentes à 

medida que a escassez de água aumenta conti-

nuamente. Desta forma, a sociedade está cada 

vez mais suscetível aos riscos associados a de-

mandas inadequadas de água e/ou qualidade 

diminuída (WHO, 2012).

O Brasil é um dos países mais ricos em recursos 

hídricos, respondendo por 12 a 14% de toda a 

água do mundo. No entanto, esse recurso não 

é uniformemente distribuído, uma vez que mais 

da metade está localizado na bacia Amazônica, 

uma região com baixa densidade demográfica. 

Por outro lado, apenas 1,6% da água encontra- 

se no estado de São Paulo, onde vive um quarto 

da população do país (The World Bank, 2018).

Entre os anos de 2013 e 2014, a região Sudes-

te do Brasil sofreu uma intensa crise hídrica, 

causando prejuízos sociais, ambientais e eco-

nômicos para diferentes usuários de água. O 

Instituto de Meteorologia do Brasil mostrou 

que entre janeiro e março de 2014 só choveu 

46% do esperado, com base nas médias histó-

ricas do período entre 1961-1990 (CEMADEN, 

2015). Esses fatos contribuem para o aumento 

das incertezas sobre a real eficiência das fer-

ramentas e planos de gestão dos recursos hí-

dricos no Brasil.

Atingir segurança hídrica sustentável exigirá a 

superação de desafios como mudanças climá-

ticas, mudanças no uso e cobertura da terra, 

crescimento da população, aumento da de-

manda, entre outros. E tudo isso englobando 

os níveis socioambiental e econômico. Assim, 

essa revisão tem como principal objetivo ca-

racterizar a situação atual da segurança hídrica 

no Brasil, segundo algumas variáveis: disponi-

bilidade hídrica; demandas de água; captação 

e tratamento de esgoto; e instituições respon-

sáveis pela gestão da água. Em seguida, indicar 

os principais desafios inerentes a este tema e 

quais as possíveis perspectivas para lidar com 

tais fatos (Fig. 1).

Santos AC, Reis A, Mendiondo EM
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Figura 1. Fluxograma metodológico da pesquisa

Segurança hídrica no Brasil: situação atual, principais desafios e perspectivas futuras

2  METODOLOGIA
2.1 Disponibilidade hídrica superficial

O Brasil é dividido em 12 regiões hidrográficas 

(Fig. 1). O país possui alta disponibilidade de 

água superficial, correspondente a 78.600 m³/s 

ou 30% da vazão média. Contudo, esse recurso 

não é distribuído igualmente em todo o territó-

rio. A região hidrográfica Amazônica ocupa 45% 

do território brasileiro, sendo a maior bacia do 

mundo e contribuindo com aproximadamente 

83,5% da disponibilidade total de águas super-

ficiais no Brasil. No entanto, essa região abriga 

a menor parcela da população (4,5%) e conse-

quentemente, a demanda de água é menor. Por 

outro lado, a região hidrográfica do Paraná é a 

mais populosa, totalizando 32% da população 

brasileira, além de cobrir 1.505 municípios, in-

cluindo importantes centros populacionais como 

São Paulo, Brasília, Curitiba, Goiânia, Campinas, 

Campo Grande e Uberlândia. (ANA, 2017a).

Por se tratar de um país de dimensões continen-

tais, o Brasil apresenta regiões com característi-

cas diferentes. O Nordeste, mais especificamen-

te a região semi-árida, apresenta naturalmente 

baixas taxas de precipitação durante o ano, pre-

cipitação anual inferior à média nacional, altas 

temperaturas e períodos prolongados de seca. 

O semi-árido cobre parte das regiões hidrográ-

ficas do Parnaíba, Atlântico Leste, São Francisco 

e Atlântico Nordeste Oriental (ANA, 2018a). Esta 

última apresenta a menor disponibilidade hídrica 

superficial do Brasil, 218 m³/s (Fig. 2). 
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Figura 2. Disponibilidade hídrica superficial nas regiões hidrográficas brasileiras 
Fonte: Adaptado de ANA (2017a)

Incertezas quanto à disponibilidade hídrica, 

maior frequência de eventos climáticos extremos 

e fluxos de retorno mais rápidos da água para a 

atmosfera são esperados no futuro. Mudanças no 

ciclo hidrológico, como resultado do uso da terra 

e mudanças climáticas, e a natureza fechada de 

muitas bacias hidrográficas, alocações e padrões 

de uso futuro da água, serão diferentes das ten-

dências passadas (Cosgrove; Loucks, 2015).

2.2 Demandas de água

O gráfico da Fig. 3 mostra as principais demandas 

de água no Brasil nos anos de 2006, 2010 e 2016. 

Observa-se que o principal uso é aquele desti-

nado à irrigação, apresentando valores elevados 

em todos os anos analisados. De 2006 a 2010, 

todas as demandas aumentaram, com exceção 

do abastecimento rural. Isso ocorre porque o país 

está cada vez mais urbanizado e as populações 

rurais estão diminuindo ao longo do tempo. De 

2010 a 2016, as demandas por irrigação, abas-

tecimento urbano e uso industrial diminuíram. 

Esse fato pode ser explicado devido à crise hídrica 

que ocorreu em várias regiões brasileiras durante 

esse período.

Entre os anos de 2013 e 2014, a formação de uma 

zona de alta pressão atmosférica bloqueou a che-

gada da frente de ar da Amazônia, do Atlântico 

Sudeste e do Polo Sul, alterando o clima da região. 

As chuvas não chegaram à região Sudeste do Bra-

sil, onde está localizada a maior cidade da Amé-

rica do Sul, São Paulo. Com a falta de chuvas, São 

Paulo e municípios vizinhos ficaram dependentes 
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da água dos reservatórios. No final de janeiro de 

2015, o principal reservatório da cidade, o Siste-

ma Cantareira, passou a operar com apenas 7% 

de sua capacidade (Millington, 2018).

Para compensar o baixo nível do Sistema Can-

tareira, a Companhia de Água e Saneamento do 

Estado de São Paulo (Sabesp) começou a utilizar 

água de outros reservatórios da região metropo-

litana de São Paulo. Outra medida adotada foi a 

redução da pressão nos tubos para minimizar os 

vazamentos, tendo como efeito colateral o au-

mento da frequência de escassez de água em al-

guns domicílios. Além disso, os consumidores que 

economizaram pelo menos 20% de seu consumo 

médio receberiam um desconto de 30% em sua 

conta de água (Kelman, 2015). 

Em 2015, a seca na região Sudeste representou 

pelo menos 30% da crise econômica do país, já 

que o estado de São Paulo garante uma grande 

participação nacional. O setor industrial sofreu 

uma queda na produção e redução de investi-

mentos devido ao racionamento de água no es-

tado (Martins, 2015). O setor hidrelétrico do país, 

durante o ano de 2015, teve uma escassez de 

usinas hidroelétricas em operação, mitigando o 

problema com a realocação de energia de outros 

polos (RenewPower, 2014).

Os problemas relacionados ao abastecimento de 

água no Brasil vêm principalmente de uma com-

binação de fatores, como industrialização, expan-

são das atividades agrícolas e crescimento urba-

no sem planejamento. Esses fatores contribuem 

para o crescimento excessivo da demanda local, 

o que pode levar ao esgotamento dos recursos 

hídricos, tanto em termos de qualidade como de 

quantidade (Veiga; Magrini, 2013). Espera-se que 

essa demanda aumente em mais de 50% até 2050 

em comparação com o ano de 2015 (Ferroukhi et 

al., 2015). A necessidade e, consequentemente, a 

competição por água, energia e alimentos tam-

bém aumentará (Cosgrove; Loucks, 2015). 

Figura 3. Usos da água no Brasil (2006, 2010 e 2016)
Fonte: Adaptado de ANA (2009; 2013; 2017a)
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Todos os setores da economia usam a água de di-

ferentes maneiras, assim a demanda nem sempre 

muda da mesma forma que o preço (Simão e Silva, 

2009). Essa relação entre demanda e preço é de-

finida como a elasticidade de preço da demanda 

e pode ser entendida como a medida entre a va-

riação percentual de uma demanda em resposta 

a uma variação percentual no preço da água. Essa 

relação verifica em quanto o consumidor estaria 

disposto a reduzir o consumo de água em caso de 

aumento de preço. Se a elasticidade for maior que 

1, a demanda é elástica, ou seja, um aumento no 

preço da água acarreta uma redução na deman-

da. Se a elasticidade for menor que 1, a deman-

da é inelástica, ou seja, um aumento no preço da 

água não causará uma redução proporcional na 

demanda. E finalmente, a demanda é unitária 

quando qualquer mudança no preço da água leva 

a uma mudança proporcional na demanda (Ribei-

ro, Lanna, Pereira, 1999). 

Nesse contexto, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) criou em 2015 um mecanismo 

para tentar reduzir o consumo de eletricidade no 

Brasil, aumentando o teto de energia denomina-

do Bandeiras Tarifárias. As tarifas variam de ver-

de, amarelo e vermelho, e indicam se haverá ou 

não um aumento na quantidade de energia a ser 

repassada ao consumidor final, dependendo das 

condições de geração de eletricidade. A bandei-

ra verde representa condições favoráveis de ge-

ração de energia, assim, a tarifa não aumenta. A 

bandeira amarela significa condições de geração 

menos favoráveis, levando a um pequeno aumen-

to. E a bandeira vermelha indica condições mais 

caras de geração, sofrendo um aumento maior na 

conta dos consumidores (ANEEL, 2018).

Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) concluiu que as Bandeiras Tari-

fárias não geram consumo consciente, pois não 

levam a uma redução da demanda de energia no 

Brasil. Assim, de acordo com o relatório, as ban-

deiras não cumprem os objetivos para os quais 

foram criadas. Com esses resultados, o TCU de-

terminou que a ANEEL elaborasse e publicasse 

relatórios mensais com as informações necessá-

rias para verificar os dados e valores que subsi-

diavam a tarifa do respectivo mês (TCU, 2018). 

2.3 Coleta e tratamento de esgoto

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Susten-

tável, adotada por todos os Estados-Membro das 

Nações Unidas em 2015, consiste em 17 objeti-

vos. Neste contexto, destaca-se o 6º: “Garantir 

disponibilidade e gestão sustentável de água e 

saneamento para todos”. Ele diz, entre outras coi-

sas, que até 2030 deve haver acesso a saneamen-

to adequado e equitativo e higiene para todos; 

melhora na qualidade da água, reduzindo à me-

tade a proporção de águas residuais não tratadas 

e aumentando substancialmente a reciclagem e a 

reutilização seguras em nível global (ONU, 2018).

A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, ou Lei 

Brasileira de Saneamento Básico, estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico 

e para a Política Federal de Saneamento Básico. 

Determina que os serviços públicos de sanea-

mento devem ser realizados de maneira adequa-

da à saúde pública e à proteção do meio ambien-

te, além de instituir o acesso universal a esses 

serviços (Brasil, 2007).

O esgoto sanitário – despejo líquido composto 

por esgoto doméstico e industrial, infiltração de 

água e chuva parasitária – é um dos serviços de 

saneamento que mais necessitam de atenção, 

análise e soluções adequadas, principalmente no 

que se refere ao gerenciamento da água. A baixa 

taxa de coleta e tratamento de esgoto em várias 

regiões do Brasil (Tabela 1) contribui para a ge-

ração de cargas poluidoras, causando prejuízos 

na qualidade dos recursos hídricos e, consequen-

temente, prejuízos aos múltiplos usos da água 

(ANA, 2017b).
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Como visto na Tabela 1, as taxas de coleta são 

baixas na maioria das regiões brasileiras. O Su-

deste tem a maior taxa de coleta, equivalente a 

83%. A região Norte coleta apenas 16% do esgo-

to. O cenário se agrava quando o assunto é o tra-

tamento. Nenhuma região brasileira trata todo 

o esgoto que é coletado; pelo contrário, as taxas 

de tratamento são baixas. Na região Sudeste, por 

exemplo, onde 83% do esgoto é coletado, apenas 

54% passam pela etapa de tratamento. O cenário 

geral do Brasil consiste em 61% do esgoto cole-

tado, em que apenas 43% recebe tratamento an-

tes do despejo nos corpos d’água (ANA, 2017b).

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental (ABES) realizou um estudo deno-

minado “Ranking 2018 da Universalização do 

Saneamento”, em que 1.894 (de 5.570) municí-

pios brasileiros foram analisados em relação ao 

saneamento básico. Destes, 85% do total ainda 

estão longe de fornecer saneamento básico para 

toda a população. Os únicos municípios que rece-

beram nota máxima, tendo atingido 100% da po-

pulação em todos os serviços de saneamento bá-

sico, foram São Caetano do Sul, Piracicaba, Santa 

Fé do Sul e Uchoa, todos localizados no estado de 

São Paulo (ABES, 2018).

Tabela 1. Geração e tratamento de esgoto nas regiões do Brasil 

Região População urbana 
(hab)

População Atendida

Coleta de Esgoto (%) Tratamento de Esgoto (%)

Norte 12.667.400 16 12

Nordeste 40.817.400 43 32

Sudeste 77.285.000 83 54

Sul 24.432.100 54 40

Centro-Oeste 13.283.800 51 49

Brasil 168.485.700 61 43

Fonte: Adaptado de ANA (2017b)

No Brasil, o déficit na coleta e no tratamento 

de esgoto atinge principalmente as populações 

mais pobres que vivem, em geral, nas favelas, nas 

periferias dos centros urbanos e nas áreas rurais. 

A falta ou ineficiência desse serviço tem conse-

quências negativas na saúde e na qualidade de 

vida das pessoas. Assim, investimentos insufi-

cientes no setor de coleta e tratamento de esgo-

to podem afetar o sistema econômico, uma vez 

que os gastos com doenças propagadas devido 

a condições sanitárias inadequadas tendem a ser 

altos (Santos et al., 2018).

2.4 Gestão dos recursos hídricos

A primeira legislação criada para lidar com a 

apropriação e o uso da água no Brasil foi o De-

creto Federal nº 24.643 de 1934. Foi promulga-

do em um contexto nacional de modernização 

e desenvolvimento econômico, em que a água 

era considerada um bem em abundância (ANA, 

2017a). A gestão de recursos hídricos evoluiu 

consideravelmente com a promulgação da Lei nº 

9.433. Essa lei foi baseada no modelo de gestão 

de recursos hídricos da França e trouxe mudan-

ças relevantes nos aspectos administrativos, le-

gais e institucionais dos recursos hídricos brasi-

leiros (Veiga; Magrini, 2013).

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabe-

leceu a Política Nacional de Recursos Hídricos –

ou Lei das Águas – e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

O principal objetivo do SINGREH é gerenciar os 

usos da água de forma democrática e participa-

tiva: coordenar a gestão integrada dos recursos 

hídricos; arbitrar administrativamente conflitos 

relacionados a recursos hídricos; planejar, regu-

lar e controlar o uso, bem como restaurar corpos 
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d'água; e promover a cobrança pelo uso da água 

(Brasil, 1997). A composição federal do SINGREH 

e suas principais atribuições estão detalhadas na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Instituições federais brasileiras de gestão dos recursos hídricos

Órgãos Gestores Federais Principais Atribuições

Agência Nacional de Águas (ANA) Agência reguladora. Responsável pela implementação dos instrumentos de política. Poder outorgante.

Comitê de Bacia
Organismo colegiado. Responsável pela formulação da política; aprovação do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia; arbitrar conflitos pelo uso da água; estabelecer mecanismos e sugerir os valores da 
cobrança pelo uso da água; entre outros.

Agência de Bacia Secretaria executiva do Comitê de Bacia. Responsável pela implementação dos instrumentos de 
política.

Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH)

Organismo colegiado. Responsável pela formulação da política. Ocupa a instância mais alta na 
hierarquia do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano (SRHU/MMA)

Administração direta. Responsável pela formulação da política. Subsidiar a formulação do Orçamento 
da União.

Órgãos Gestores Estaduais Responsáveis pela fiscalização dos recursos hídricos e processos de outorgas nas respectivas Unidades 
Federativas brasileiras.

Fonte: Adaptado de ANA (2018b)

A União é responsável pela gestão dos rios fede-

rais, isto é, aqueles que passam por mais de um 

estado brasileiro ou por território estrangeiro. 

Nos outros rios, cada estado tem sua própria po-

lítica de água dentro de seus limites (Veiga; Ma-

grini, 2013).

3 PRINCIPAIS DESAFIOS PARA ASSEGURAR A 
SEGURANÇA HÍDRICA NO BRASIL
3.1 Mudanças climáticas 

As tendências demográficas, econômicas e tec-

nológicas aceleraram a capacidade do homem de 

mudar consciente e inconscientemente a nature-

za. Os seres humanos são os principais responsá-

veis por promover mudanças no meio ambiente. 

As ações antrópicas estão afetando cada vez mais 

o ambiente global, incluindo o clima da Terra. Es-

sas mudanças influenciam as quantidades e dis-

tribuições espaciais e temporais da precipitação 

que cai nas bacias hidrográficas e, consequente-

mente, os processos hidrológicos, como os escoa-

mentos e a infiltração (Cosgrove; Loucks, 2015). 

As mudanças climáticas também afetam a biodi-

versidade, forçando-a a se adaptar, seja mudando 

o habitat, o ciclo de vida ou até mesmo desenvol-

vendo novos traços físicos (CBD, 2018).

As mudanças climáticas e suas possíveis conse-

quências são cada vez mais reconhecidas como 

uma questão prioritária nas discussões ambien-

tais globais. De acordo com o quinto relatório de 

avaliação do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), as emissões an-

trópicas de gases do efeito estufa são uma das 

principais causas das mudanças climáticas nos 

últimos anos. Essas mudanças aumentaram de 

0,7 a 0,8°C na temperatura nos trópicos desde 

1950. As previsões futuras também mostram 

um aumento na temperatura dos trópicos, de 1 a  

2°C em 2050 e de 2 a 5°C em 2100. Além disso, 

o relatório do IPCC reafirma a responsabilidade 

humana pelo aquecimento global e a urgência 

de adotar medidas e estratégias de mitigação e 

adaptação diante das consequências dessas mu-

danças (IPCC, 2013).

O Brasil é responsável por 3,4% das emissões glo-

bais de gases do efeito estufa (a sétima maior do 

mundo). De acordo com o Sistema de Estimativa 

de Emissão e Remoção de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG), em 2016 foram emitidos 2.277 milhões 

de toneladas de CO2
 equivalentes (emissões bru-
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tas totais). Esse valor é dividido entre os setores 

de energia (18,6%), agricultura (21,9%), mudan-

ça de uso da terra e florestas (51,3%), processos 

industriais (4,2%) e tratamento de resíduos (4%). 

Por outro lado, 529 mil toneladas de CO2 equiva-

lente foram retiradas de florestas em áreas pro-

tegidas (61%), florestas secundárias (18%) e uso 

da terra (21%) (SEEG, 2018). 

A água é o principal recurso por meio do qual os 

efeitos das mudanças climáticas serão sentidos. 

Temperaturas mais altas e condições climáticas 

extremas e imprevisíveis afetarão os processos hi-

drológicos e a qualidade da água. Pessoas de bai-

xa renda, que já são mais vulneráveis a qualquer 

ameaça ao abastecimento de água, provavelmen-

te serão as mais afetadas (UN-Water, 2018). 

3.2 Mudanças no uso do solo

Mudanças no uso do solo, devido principalmente 

ao crescimento populacional, à produção de ali-

mentos, à geração de energia e ao movimento de 

pessoas aos centros urbanos, contribuem para 

afetar a quantidade e a qualidade dos recursos 

de água doce dos quais os seres humanos de-

pendem para sobreviver, tanto física como eco-

nomicamente. A água participa da criação de 

tudo o que é produzido no planeta. Não há subs-

titutos e, embora seja renovável, há apenas uma 

quantidade finita dela (Cosgrove; Loucks, 2015).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) realizou um estudo intitulado “Mudanças 

na Cobertura e Uso da Terra no Brasil”, com o ob-

jetivo de verificar mudanças no uso da terra en-

tre os anos de 2000 e 2014, utilizando imagens 

de alta resolução, mapas temáticos e outros ma-

teriais cartográficos. O estudo concluiu que as 

atividades agrícolas tiveram um grande aumento 

ao longo dos anos. As áreas de agricultura foram 

ampliadas em 16 milhões de hectares (40%). As 

áreas de pastagem aumentaram 38 milhões de 

hectares (61,2%), e as áreas de silvicultura cres-

ceram 3 milhões de hectares (55,9%). O estu-

do também notou a redução de quase 10% das 

áreas florestais, o equivalente a 33,8 milhões de 

hectares, entre 2000 e 2014 (IBGE, 2017).

Em 2016, o Brasil foi o segundo maior produ-

tor de soja, o terceiro maior produtor de milho 

e o nono maior produtor de arroz do mundo. O 

agronegócio corresponde por mais de 30% do 

total das exportações do país (FAO, 2018). Da 

Silva et al. (2016) analisaram os fluxos de água 

virtuais associados ao comércio internacional 

das principais commodities agrícolas brasileiras 

entre 1997 e 2012. Verificaram que o Brasil tem 

uma exportação bruta de água virtual de 67,1 

bilhões de m³/ano e uma exportação líquida de 

54 bilhões de m³/ano de commodities agrícolas, 

principalmente para a Europa (41%). O comércio 

virtual de água por meio de commodities, como 

safras que consomem muita água na produção, 

faz com que os países que importam esses pro-

dutos economizem água. No entanto, os países 

exportadores virtuais, como o Brasil, acabam 

pressionando seus recursos hídricos e podem 

contribuir para aumentar a insegurança em al-

gumas regiões do país.

Além das práticas agrícolas, a produção de ener-

gia também contribui para a geração de mudan-

ças no uso da terra. A geração de energia no Brasil 

está intimamente ligada à água. Exemplos de con-

sumo de água para produzir energia incluem ge-

ração de energia hidrelétrica e o biocombustível.

A energia hidrelétrica é a principal fonte de ener-

gia no Brasil, correspondendo a 67,9% em 2017 

(Brasil, 2017). A construção de reservatórios de 

água para produção de energia pode levar a im-

pactos ambientais negativos, como mudanças 

na qualidade da água, realocação de pessoas, 

mudanças na estrutura da comunidade aquáti-

ca, perda de herança genética (flora e fauna), de-
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sestabilização de taludes e mudanças climáticas 

(Sperling, 2012).

Assim como a geração hidrelétrica, o uso de bio-

combustível também está crescendo no Brasil. 

O país é o maior produtor mundial de cana-de- 

açúcar, sendo o estado de São Paulo responsá-

vel por 55% da área plantada no país e o maior 

produtor mundial de etanol de cana-de-açúcar, 

contribuindo para que o Brasil seja o segundo 

maior produtor de etanol do mundo, atrás ape-

nas dos Estados Unidos (Invest-SP, 2018).

Muitas das preocupações de sustentabilidade da 

bioenergia estão relacionadas à mudança direta 

ou indireta no uso da terra resultante da pro-

dução de matérias-primas de bioenergia (Hilst 

et al., 2018). A cana-de-açúcar é uma cultura 

de bioenergia comumente cultivada em regiões 

tropicais. O aumento da demanda por energia 

renovável levou a uma considerável expansão e 

intensificação das áreas agrícolas destinadas à 

produção de cana-de-açúcar no Brasil (Bento et 

al., 2018).

As culturas de biocombustíveis requerem gran-

des quantidades de recursos hídricos e terres-

tres, que poderiam ser utilizados para outros 

fins, como produção de alimentos e abasteci-

mento de água. Como os recursos hídricos do 

Brasil não estão igualmente distribuídos entre 

as regiões, o crescimento da produção de etanol 

deve considerar a disponibilidade de água, para 

que não haja mais pressões sobre esse recurso, 

especialmente na região Sudeste do Brasil, que 

experimentou uma crise hídrica anos atrás (Cas-

tillo et al., 2017).

4 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A SEGURANÇA 
HÍDRICA NO BRASIL 
Garantir o abastecimento de água para o con-

sumo humano e para as atividades produtivas 

e reduzir os riscos associados a eventos críticos 

(secas e enchentes) são objetivos que estão in-

cluídos nas questões abordadas no atual con-

ceito de segurança hídrica. O planejamento e a 

implantação de infraestrutura hídrica adequada, 

vinculada a sistemas que operam a partir de uma 

gestão integrada de riscos, com foco na otimiza-

ção do uso e armazenamento de água, são me-

didas necessárias que devem ser adotadas pelo 

setor de recursos hídricos (ANA, 2017a).

Como mencionado anteriormente, um dos Ob-

jetivos de Desenvolvimento Sustentável das Na-

ções Unidas é “Garantir a disponibilidade e ges-

tão sustentável da água e do saneamento para 

todos” e, em resumo, tem os seguintes objetivos:

1. Alcançar o acesso universal e equitativo a água 

potável segura e acessível a todos;

2. Alcançar o acesso a saneamento e higiene 

adequados e equitativos para todos;

3. Melhorar a qualidade da água, reduzindo a 

poluição, eliminando o despejo e minimizando a 

liberação de produtos químicos e materiais pe-

rigosos;

4. Aumentar substancialmente a eficiência do 

uso da água em todos os setores e garantir reti-

radas e fornecimento sustentáveis;

5. Implementar a gestão integrada de recursos 

hídricos em todos os níveis;

6. Proteger e restaurar ecossistemas relaciona-

dos com a água;

7. Expandir a cooperação internacional e o apoio 

à capacitação para os países em desenvolvimen-

to em atividades e programas relacionados à 

água e saneamento;

8. Apoiar e fortalecer a participação das comu-

nidades locais na melhoria da gestão de água e 

saneamento (UN, 2018).
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Como pode ser visto, ainda há um longo caminho 

a percorrer antes de atingir todos esses objetivos, 

especialmente em relação à coleta e tratamento 

de esgoto, que, como visto anteriormente, ainda 

são precários em várias regiões do Brasil.

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLAN-

SAB), desenvolvido pelo antigo Ministério das 

Cidades do Brasil, estimou a necessidade de in-

vestimentos em abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário nas áreas urbanas e ru-

rais do Brasil entre o ano base de 2014 e os anos 

de 2018, 2023 e 2033. O plano indica a neces-

sidade de investimento de R$122.149 milhões 

no setor de abastecimento de água até 2033 e 

de R$181.893 milhões no setor de esgotamento 

sanitário até 2033. Desse total, 94,5% são inves-

timentos em áreas urbanas (PLANSAB, 2013).

Esses investimentos se justificam pela necessi-

dade de ampliar a produção e a distribuição de 

água, que consiste na expansão ou implantação 

de redes de captação, adução, tratamento, re-

serva, distribuição, estações elevatórias, disposi-

tivos de controle de pressão e conexões prediais. 

E também a expansão da coleta e tratamento de 

esgoto, que se caracteriza pela instalação de co-

nexões prediais e pela implantação de sistemas 

de redes coletoras, interceptores, emissários, 

estações elevatórias e unidades de tratamento 

(PLANSAB, 2013).

Sobre as mudanças climáticas, o relatório do 

IPCC indicou que haverá mudanças no ciclo hi-

drológico devido ao aumento da intensidade e à 

variabilidade dos eventos de precipitação, que 

podem afetar a disponibilidade e a distribuição 

temporal do fluxo nos rios. Sendo um país de 

grandes extensões, o Brasil deve sofrer efeitos 

diferenciados de acordo com a região, como a 

potencial intensificação das condições de aridez 

na região central do Nordeste; mudança do cli-

ma tropical úmido para clima tropical subúmido 

no sul da Amazônia; e possível aumento da pre-

cipitação e da vazão na região sul do país (IPCC, 

2013). Tais efeitos poderiam agravar ainda mais 

as condições de segurança hídrica do Brasil.

Com a criação do Sistema Nacional de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos (SINGREH), por meio 

da Lei das Águas de 1997, foi possível iniciar uma 

gestão mais democrática e participativa dos re-

cursos hídricos. No entanto, ainda existem algu-

mas falhas de gestão (Veiga; Magrini, 2013). Um 

ponto que merece destaque é a desigualdade na 

distribuição dos Comitês de Bacia entre as re-

giões brasileiras. Na região Norte, apenas os es-

tados do Amazonas e do Tocantins possuem Co-

mitês de Bacia, 1 e 4, respectivamente. Por outro 

lado, todos os outros estados brasileiros nas ou-

tras regiões possuem comitês. Por exemplo, Mi-

nas Gerais tem 35, São Paulo tem 21, Bahia tem 

14, Rio Grande do Sul tem 25, Goiás tem 8 (CBH, 

2018). Esse fato pode ser explicado devido às 

grandes dimensões do país, levando os gestores 

a priorizar as regiões mais problemáticas, a es-

cassez ou outros conflitos hídricos (Veiga e Ma-

grini, 2013). Diante disso, vale ressaltar a impor-

tância de uma gestão integrada, incluindo todas 

as regiões brasileiras, para que toda a população 

possa ser atendida e seus problemas possam ser 

ouvidos e resolvidos de forma participativa.

Como mostrado nesta revisão, a segurança hí-

drica depende de diversas variáveis, como dis-

ponibilidade, qualidade e também de fatores ex-

ternos, como demandas, mudanças climáticas e 

mudanças no uso da terra. Problemas relaciona-

dos à segurança hídrica dependem da região, de 

quais são as principais demandas e como o ge-

renciamento da água é realizado naquele local. E 

a solução será alcançada de forma participativa 

e levando em consideração as pessoas e o meio 

ambiente. Outros aspectos podem ser incluídos 

nesta discussão que não foram mencionados 

nesta revisão.
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Resumo
Tradicionalmente, o design das tecnologias sanitárias é pensado para a remoção de nutrientes. Para que sejam 

criadas soluções sanitárias capazes de aproveitar os recursos presentes no esgoto, é necessário que os enge-

nheiros adequem sua forma de projetar. Neste trabalho é apresentada uma reflexão com o intuito de dialogar 

com a comunidade técnico-científica da área sobre a necessidade dessa inflexão na maneira de agir/pensar. 

Além disso, é apresentada uma tecnologia baseada nesses princípios que é capaz de promover a reciclagem do 

fósforo presente no esgoto. A tecnologia é composta por 4 reatores: fossa digestora, decantador, alagado cons-

truído vertical e alagado construído parcialmente preenchido com lodo de ETA. O sistema apresentou eficiência 

de remoção de 94,4% ± 3,2% para DQO e de 91,2% ± 7,8% para sólidos suspensos. A eficiência de remoção do 

fósforo reativo solúvel (Psolúvel
) foi de 95% e diminuiu até atingir a saturação do adsorvente. Os autores concluem 

que a aplicação do lodo férrico é interessante para promover uma tecnologia de baixo custo e baixa demanda 

operacional para recuperação de fósforo. O tempo de vida do adsorvente foi estimado entre 1,6 e 9,7 anos.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Recuperação de Fósforo. Saneamento Ecológico. Lodo ETA. Alagados Construídos.

Abstract
Usually, the design of sanitary technologies is thought for the removal of nutrients. In order to promote nutrients recy-

cling, new project design thinking has to be incorporated. This work  starts with a reflection in order to dialogue with 

the community-scientific in this field. In addition, a technology based on these principles is presented. Its is capable of 

promoting the recycling of the phosphorus present in the sewage. The technology is composed of 4 reactors: digester pit, 

decanter, vertical constructed wetland and constructed wetland partially filled with ferric sludge. The system presented 

removal efficiency of 94.4% ± 3.2% for COD and 91.2% ± 7.8% for suspended solids. The efficiency of removal of the 

soluble reactive phosphorus (Psoluble
) was of 95% and decreased until reaching the saturation of the adsorbent. The au-

thors conclude that the application of ferric sludge is interesting to promote a technology of low cost and low operational 

demand for recovery of phosphorus. The lifetime of the adsorbent was estimated between 1.6 and 9.7 years.

Keywords: Sustainability. Phosphorus Recovery. WTP Sludge. Constructed Wetlands. Ecological Sanitation.
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1 PARA COMEÇAR – REFLETINDO SOBRE A 
CONSTRUÇÃO DO PARADIGMA TECNOLÓGICO 
SANITÁRIO
O enfoque tradicional do saneamento conside-

ra o esgoto como algo fétido e putrefato, o qual 

necessita ser afastado e tratado. Desta maneira, 

tradicionalmente, o design das tecnologias sa-

nitárias é pensado para a remoção de nutrien-

tes e para a construção de infraestruturas cen-

tralizadas baseadas em grandes ETEs e redes de 

coleta. Contudo, a carência de infraestruturas 

adequadas de saneamento no Brasil, quase 100 

anos depois da construção da primeira estação 

de tratamentos de esgoto no país, parece forne-

cer evidências empíricas de que esse paradigma 

tradicional não foi capaz de resolver boa parte de 

nossos problemas sanitários. 

Muitos municípios brasileiros não contam com 

infraestruturas para o tratamento de esgoto: da-

dos apresentados pelo Atlas do Saneamento Bá-

sico (IBGE, 2011) mostram que apenas um terço 

dos municípios realizou tratamento de esgotos. 

Isso mostra que o problema do esgotamento sa-

nitário não atinge apenas as grandes metrópo-

les, uma vez que 68,4% dos municípios brasilei-

ros possuem até 20 mil habitantes (IBGE, 2016). 

Grande parte desses municípios sofre com a 

falta de sistemas de tratamento de esgoto, seja 

por motivos financeiros ou por carência de capa-

cidade técnica em operá-los. Dados do Diagnós-

tico dos Serviços de Água e Esgoto 2013 (BRASIL, 

2013) mostram que no Brasil coleta-se apenas 

48,6% do esgoto gerado. Deste total, 69,4% são 

tratados, ou seja, na realidade trata-se apenas 

39% do total de esgoto gerado no país. No que 

se refere à qualidade do esgoto tratado, as ETEs 

em operação são projetadas para remoção de 

matéria orgânica, sendo a remoção de nutrien-

tes baixa e incapaz de atender aos parâmetros de 

lançamento (OLIVEIRA e VON SPERLING, 2005)1.

Como resultado do excesso de nutrientes lança-

dos nos corpos hídricos, tem-se a eutrofização. 

No Estado de São Paulo, relatório publicado pela 

Cetesb mostra que 63% dos pontos monitorados 

apresentaram resultados não-conformes com as 

determinações da Conama 357/05 em termos de 

fósforo dissolvido, sendo esse porcentual maior 

do que a média de 2011-2015, que era de 54% 

(CETESB, 2016). O relatório conclui que 45% dos 

pontos avaliados estão em processo de eutrofi-

zação e 21% encontram-se eutrofizados. 

Diante dos problemas ambientais encontrados 

mundo afora, cresce o debate no campo do sa-

neamento a respeito do paradigma tecnológico 

herdado de uma sociedade que ainda não esta-

va consciente da dimensão da crise ecológica 

na qual o planeta se encontrava. Acredita-se 

que tais tecnologias são limitadas para construir 

uma sociedade mais sustentável, pois não levam 

em conta as possibilidades de reaproveitamen-

to hídrico, energético e de nutrientes existentes 

no tratamento de esgotos (LARSEN et al., 2016; 

MASI et al., 2017).

Buscando contribuir para a construção de uma 

sociedade mais sustentável, este artigo propõe 

uma tecnologia de baixo custo, capaz de tratar 

o esgoto de maneira descentralizada e de pro-

mover a reciclagem de fósforo. Tal tecnologia 

foi concebida a partir da incorporação de valo-

res socioambientais, tais como criar alternati-

vas tecnológicas de baixa demanda operacional 

que poderiam ser mantidas por comunidades 

rurais/peri-urbanas; utilizar de maneira benéfi-

ca o lodo de ETA gerado nas cidades; contribuir 

para a minimização dos problemas causados 

pela eutroficação.

Uma tecnologia de saneamento ecológico para a recuperação de fósforo e reflexões sobre a prática de design tecnológico:  
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2 Apesar de ser um estudo de 2005, pouco mudou, visto que as ETEs são, em geral, Lodos Ativados, tratamentos anaeróbios e sistemas de 
lagoas, tecnologias que não permitem uma remoção significativa de nitrogênio total e fósforo.



182

Chaves VT, Contrera RC

 Acredita-se que, para que os engenheiros pos-

sam adequar sua forma de pensar/agir, de modo 

a considerarem a incorporação de valores so-

cioambientais no design tecnológico, é impor-

tante que reflitam sobre as origens das atuais 

tecnologias hegemônicas, consolidadas pelo 

paradigma tradicional do saneamento. A partir 

do estudo de sua história, é possível compreen-

der que as escolhas tecnológicas são fruto de um 

complexo processo sócio-histórico, condiciona-

do por valores socialmente instituídos, ancora-

dos por uma série de fatores políticos, econômi-

cos, culturais e institucionais, entre outros (DOSI, 

1982; FEENBERG, 2002). 

A influência de elementos sociais e políticos no 

desenvolvimento das tecnologias, apesar de po-

derem ser identificados por uma análise históri-

ca, muitas vezes não são percebidos pelos enge-

nheiros. Como resultado, muitas das práticas de 

projetos e dos valores inerentes à comunidade 

técnica, como por exemplo, o uso de concreto 

nas construções civil ou o uso de sistemas cen-

tralizados de coleta de esgoto com tratamento 

em lodos ativados, passam a ser adotadas como 

práticas indiscutíveis. Tornam-se “escolhas ób-

vias” e passam a ser reproduzidas sem questio-

namento por muitas gerações de profissionais. 

Desse modo, várias dessas soluções e formas de 

pensar passam a constituir um paradigma.

O conceito de “paradigma” foi amplamente di-

fundido a partir do célebre ensaio de Thomas 

Kuhn de 1962, A estrutura das revoluções cien-

tíficas.  O paradigma determina quais tipos de 

problema serão estudados e quais metodologias, 

teorias e instrumentos serão aplicados para sua 

resolução (KUHN, 2017). Dosi (1982), baseando- 

se na tese de Kuhn, argumenta que o desenvol-

vimento tecnológico, assim como o científico, 

não pode ser explicado por uma lógica autôno-

ma inerente a esse campo. Segundo sua teoria, 

na produção tecnológica, assim como ocorre na 

científica, existem paradigmas que norteiam os 

rumos do desenvolvimento técnico, sendo sua 

constituição dada por elementos sociais, polí-

ticos/institucionais, técnicos e econômicos que 

operam como dispositivos de seleção, delimitan-

do as possibilidades tecnológicas. Soluções que 

não fazem parte do paradigma vigente não são 

sequer consideradas pela comunidade técnico- 

científica (DOSI, 1982). Cada paradigma tecno-

lógico está atrelado a um conceito de progresso, 

a uma proposta de desenvolvimento e, portanto, 

sua mudança, dependerá de fatores extrínsecos 

à técnica. 

Dessa maneira, o “paradigma” é caracterizado 

por nortear o desenvolvimento tecnológico ao 

definir quais problemas são considerados rele-

vantes e quais métodos, teorias e artefatos tec-

nológicos são considerados legítimos pela co-

munidade técnico-científica para resolvê-los, 

resultando na institucionalização de um certo 

grupo de tecnologias como “soluções eficien-

tes”.  Tais soluções são amplamente – e quase 

que indiscutivelmente – aceitas pela comunida-

de técnico-científica e são repassadas para as 

gerações futuras através dos livros e manuais 

técnicos e dos cursos ministrados nas escolas 

de engenharia.

As raízes do que se denomina de “paradigma tra-

dicional do saneamento” podem ser remontadas 

à Inglaterra após a Revolução Industrial. Neste 

período houve o inchaço dos centros urbanos, os 

quais devido à carência de infraestruturas sani-

tárias viraram núcleos de propagação de doen-

ças como cólera e febre tifo. Tal contexto, asso-

ciado à produção e disseminação de tecnologias 

como as tubulações de ferro dúctil e a descarga 

hidráulica, configuraram o início do desenvolvi-

mento das tecnologias sanitárias modernas. A 

produção industrial de tubulações de ferro favo-

receu a disseminação dos banheiros com descar-

ga hidráulica, que começaram a se tornar usuais 

por volta de 1810 na Grã-Bretanha. Antes disso, 

e durante quase todo século XIX, em muitas das 
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cidades europeias eram utilizadas latrinas (RE-

ZENDE e HELLER, 2008).

Neste período a teoria miasmática era a expli-

cação mais aceita pela comunidade científica 

acerca da transmissão de doenças. Esta postu-

lava que as doenças eram veiculadas pelos odo-

res fétidos da matéria orgânica em depuração. 

Por esta razão não se compreendia o risco epi-

demiológico em se utilizar os rios como veículo 

para o esgoto, o objetivo era afastá-lo o mais 

rápido possível (HALLIDAY, 2001; REZENDE e 

HELLER, 2008).

Nessa época, apesar de não se entender a neces-

sidade de tratamento de esgotos e a transmis-

são de doenças, a possibilidade de reaproveita-

mento dos nutrientes presentes no esgoto era 

conhecida e praticada. Os trabalhos publicados 

por Justus von Liebig foram fundamentais para a 

compreensão de que as plantas necessitavam de 

uma série de minerais para seu desenvolvimento, 

tais como o potássio e o fósforo, que poderiam 

ser encontrados no esgoto (HAMLIN, 1980). Por 

essa razão, Liebig defendia que os nutrientes en-

contrados no esgoto deveriam retornar para o 

solo e não ser desperdiçados e lançados direta-

mente na água. Sua publicação no ano de 1840, 

Chemistry in Its Applications to Agriculture and 

Physiology, intentou fornecer bases teóricas para 

tal (HAMLIN, 1980). Muitas cidades na Europa, 

como Paris, Berlim, Milão, Edimburgo e outras 

adotaram a disposição no solo com produção de 

alimentos como solução. Quando bem operadas, 

essas “fazendas de esgoto” eram muito seguras. 

Contudo, a falta de compreensão dos processos 

microbiológicos atuantes no solo e a falta de 

tecnologias adequadas de tratamento prévio fez 

com que muitas das áreas destinadas a esse fim 

se transformassem em alagados mal cheirosos 

devido à sobrecarga do potencial de tratamento 

dos solos. Além disso, esse tipo de solução exi-

gia grandes extensões de terra, as quais ficavam 

longe dos centros urbanos, acarretando em altos 

custos de transporte (HAMLIN, 1980).

No final do século XIX houve importantes avan-

ços científicos que contribuíram para que os 

processos de decomposição da matéria orgâ-

nica fossem melhor compreendidos, como o 

trabalho de Schloesing e Muntz (1877, apud 

HAMLIN, 1980) e o trabalho de Mather e Platt 

(1893, apud ALLEMAN e PRAKASAM, 1983), 

entre muitos outros que culminaram nas pri-

meiras ETEs de lodos ativados em batelada na 

Inglaterra no ano de 1914 (ALLEMAN e PRAKA-

SAM, 1983). Depois que os processos biológicos 

de tratamento aeróbio passaram a ser melhor 

compreendidos e o projeto das estações de tra-

tamento foi melhorado, perderam-se de vista 

as soluções que buscavam reaproveitar os nu-

trientes e o esgoto passou a ser visto como algo 

a “ser tratado” (HAMLIN, 1980).

Paralelamente, no Brasil, a evolução das infraes-

truturas sanitárias se deu de maneira diferente, 

muito mais lenta. No final do século XIX, esse 

setor era dominado por empresas de capital in-

glês, que, apesar de prometerem a promoção 

da modernização urbana, condicionaram que 

o atendimento fosse estruturado apenas nas 

regiões ocupadas por consumidores com capa-

cidade de pagamento para remunerar os capi-

tais aplicados. Assim, nunca foram capazes de 

atender à população mais pobre, largada em 

segundo plano (MURTHA, CASTRO e HELLER, 

2015; REZENDE e HELLER, 2008). O saneamen-

to evoluiu a passos lentos no Brasil, de maneira 

que em 1950 aproximadamente 1500 municí-

pios, de um total de 1900, ainda não contavam 

com sistema de abastecimento de água (REZEN-

DE e HELER, 2008). Durante a ditadura militar, 

no ano de 1970, houve a implementação de 

um novo plano nacional, conhecido como Pla-

no Nacional de Saneamento (Planasa). Tal plano 

trouxe importantes avanços: entre 1970 e 1985 

aumentou de 26,7 milhões para 82,8 milhões 
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o número de brasileiros abastecidos com água 

potável (COSTA e RIBEIRO, 2013). Contudo, as 

ações foram realizadas em áreas nas quais se 

esperava retorno garantido dos investimentos. 

Assim, privilegiaram-se regiões mais ricas do 

Sul e Sudeste, concentrando a maior parte dos 

investimentos nas cidades mais populosas e, 

nestas, nos segmentos de maior renda. Além 

disso, os investimentos realizados no Planasa 

priorizaram os serviços de abastecimento de 

água em detrimento do esgotamento sanitário, 

devido ao maior lucro e amortização dos inves-

timentos gerados por esses (COSTA e RIBEIRO, 

2013; HELLER, 2007). Como consequência dessa 

lógica, essa política foi limitada para atender às 

demandas de esgotamento sanitário das cida-

des com menos de 20.000 habitantes (HELLER, 

2007) e para fornecer acesso aos serviços de sa-

neamento de grande parte da população mais 

carente (REZENDE e HELLER, 2008).

Foi no escopo da busca por alternativas tecno-

lógicas capazes de promover a sustentabilidade 

e de resolver os problemas sanitários de países 

latinoamericanos, africanos e asiáticos, que 

emergiu o conceito do saneamento ecológico no 

final do século XX. Um dos primeiros trabalhos a 

sistematizar suas técnicas e práticas referentes 

foi publicado pela Agência Sueca de Coopera-

ção Internacional para o Desenvolvimento com 

o título Ecological Sanitation (ESREY et al.,1998). 

Essa publicação tinha como intuito disseminar 

práticas e tecnologias que permitissem a países 

em desenvolvimento promover soluções descen-

tralizadas de saneamento capazes de manter um 

meio ambiente salubre e contribuir para a supe-

ração de situações de escassez hídrica, além de 

garantir a segurança alimentar dessas popula-

ções graças ao reaproveitamento agrícola dos 

nutrientes contidos nos resíduos.

Atualmente o saneamento ecológico é com-

preendido como uma forma de pensar/projetar, e 

não apenas um certo leque de soluções alterna-

tivas pré-definidas. Como Langergraber e Muel-

legger (2005) concluem, o saneamento ecológi-

co representa uma mudança de atitude baseada 

em uma abordagem sistêmica. Trata-se, portan-

to, de uma nova racionalidade, de uma forma de 

design baseada em princípios e valores de cui-

dado com o meio ambiente, sustentabilidade e 

reciclagem de nutrientes, água e matéria orgâ-

nica. Nenhuma tecnologia, portanto, pode ser 

considerada intrinsecamente ecológica, uma vez 

que isso dependerá de seu contexto de aplica-

ção. O saneamento ecológico considera a água, 

os nutrientes e a matéria orgânica presentes nos 

resíduos sólidos e no esgoto como preciosos re-

cursos pertencentes a um ciclo natural. A partir 

dessa visão, propõem a promoção de práticas 

agrícolas sustentáveis a partir da reciclagem 

desses recursos. Dessa forma, o ser humano, a 

água, os nutrientes e a matéria orgânica são vis-

tos como partes de um ecossistema, constituin-

do um ciclo fechado e harmônico (ESREY et al., 

1998; HAQ e CAMBRIDGE, 2012; HU et al., 2016; 

LANGERGRABER e MUELLEGGER, 2005).

As soluções descentralizadas e que incorporam 

os princípios do saneamento ecológico podem 

ser aplicadas não só nas zonas rurais, como tam-

bém nos centros urbanos (LARSEN et al., 2016). 

Usualmente, os sistemas de saneamento ecoló-

gico possuem caráter descentralizado, seja em 

nível individual/familiar ou comunitário, devido 

aos menores custos de operação e implantação e 

do maior potencial de reaproveitamento dos nu-

trientes dos sistemas descentralizados. Contudo, 

deve-se ressaltar que uma simples mudança de 

escala (de sistema centralizado para descentra-

lizado) não garante que uma solução será efeti-

vamente ecológica, tampouco que irá, por si só, 

gerar mudanças sociais ou políticas significati-

vas (BELL, 2015). Em geral, o sucesso de políticas 

ambientais e sanitárias não depende apenas da 

aplicação de conhecimentos científicos e tecno-

lógicos disponíveis, sendo a educação ambiental 

um fator chave para seu sucesso (JACOBI, 2003).

Chaves VT, Contrera RC
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Observa-se que o saneamento ecológico traz 

importantes contribuições para a construção de 

um novo paradigma, prezando pelo restabeleci-

mento dos ciclos metabólicos locais, reciclagem 

de recursos presentes no esgoto e a promoção 

da universalização de infraestruturas sanitárias 

adequadas para toda a população. É importan-

te salientar que o saneamento ecológico não se 

trata de uma mudança de escala – do centrali-

zado para o descentralizado – mas sim de uma 

outra forma de abordar os problemas e propor 

soluções, uma proposta de design baseada em 

princípios e valores de cuidado com o meio am-

biente, sustentabilidade e reciclagem de nutrien-

tes, água e matéria orgânica. Apesar disso, os 

sistemas descentralizados possuem um impor-

tante papel, pois, em muitos casos, são capazes 

de propiciar soluções em curto prazo devido ao 

seu menor custo e simplicidade. O saneamento 

ecológico reconhece que as soluções sanitárias 

desenvolvidas para atender às demandas dos 

grandes centros urbanos não são necessaria-

mente eficazes para atender às cidades de menor 

porte, populações rurais, indígenas e demais co-

munidades tradicionais. Além disso, as tecnolo-

gias empregadas em nossa sociedade atualmen-

te insustentável, provavelmente não o serão da 

mesma maneira em um paradigma sustentável. 

 Por esse motivo, a transição de paradigma é 

necessária para que novas formas de pensar e 

projetar soluções sejam instituídas. Tal mudança 

dependerá de fatores técnicos e da mudança dos 

engenheiros em sua forma de pensar/agir, porém 

requer, sobretudo, alterações em elementos ex-

trínsecos à técnica: incorporação de novos valo-

res, novas práticas de projeto, novos materiais, 

novos conhecimentos, arranjos políticos-insti-

tucionais, desenvolvimento de práticas pedagó-

gicas de educação ambiental e acordos tácitos 

entre os profissionais.

Por essa razão, neste trabalho fez-se o esforço 

de sistematizar nesta introdução uma importan-

te reflexão que aponta para a necessidade dessa 

transição paradigmática, dessa incorporação de 

valores socioambientais no design tecnológico, 

tradicionalmente direcionado pela busca pela 

ineficiência. Acredita-se que os engenheiros 

possuem um importante papel enquanto sujeitos 

que contribuem para construir essa realidade, 

que, simultaneamente, e, mutuamente, condi-

ciona e é condicionada pelas tecnologias. 

Com isso em vista, neste trabalho será proposta 

uma tecnologia inovadora, que é capaz de pro-

mover a reciclagem de fósforo, e cujo projeto foi 

concebido a partir de uma perspectiva sistêmica 

que buscou incorporar novos valores socioam-

bientais ao design: reciclagem de nutrientes, 

operação simples (para se adequar às demandas 

de pequenos municípios e comunidades rurais), 

tratamento descentralizado e de baixo custo.

A tecnologia é composta por 4 reatores: fossa di-

gestora, decantador, alagado construído vertical e 

alagado construído parcialmente preenchido com 

lodo férrico, oriundo de uma ETA da região metro-

politana de São Paulo. O uso lodo férrico como ad-

sorvente de fósforo é uma alternativa interessan-

te e sustentável capaz de concentrar o fósforo no 

lodo férrico originado em áreas urbanas e aplicá- 

lo como um melhorador do solo em áreas rurais e 

periurbanas. Com isso, contribui-se para reduzir a 

eutrofização dos corpos hídricos lênticos graças à 

redução da descarga de esgoto, e ainda, garantir a 

segurança alimentar global.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral

Apresentar uma tecnologia de saneamento eco-

lógico pensada para promover a reciclagem de 

fósforo e o tratamento de esgoto de maneira 

simples e barata, bem como refletir sobre o papel 

dos engenheiros para que um outro paradigma 

seja estabelecido.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 180-192 | Ed. Esp. Set. 2020

Uma tecnologia de saneamento ecológico para a recuperação de fósforo e reflexões sobre a prática de design tecnológico:  
incorporando valores socioambientais



186

2.2 Objetivos Específicos

- Monitorar o desempenho de uma tecnologia de 

tratamento descentralizado de esgoto (DQO, Sóli-

dos Suspensos, Fósforo) sustentável e de baixo cus-

to, capaz de promover a recuperação de fósforo.

- Avaliar o tempo de vida útil do lodo de ETA que 

é proposto como um material de preenchimen-

to para alagados construídos, capaz de remover 

fósforo do esgoto e promover sua recuperação 

após a saturação.

3 METODOLOGIA
3.1 A concepção tecnológica

A tecnologia proposta foi concebida para ser um 

sistema de tratamento de baixo custo que pode 

ser facilmente instalado em áreas rurais e pe-

riurbanas. Esse tipo de sistema descentralizado 

poderia ser operado por agricultores e pequenas 

comunidades porque requer pouca manutenção 

e controle operacional. O fluxo diário influen-

te de 360 L dia-1 foi considerado para o proje-

to do sistema, o que equivale aproximadamente 

ao consumo de uma família de 3 pessoas (ABNT, 

1993). Para controlar o fluxo afluente, utilizou-se 

uma bomba Nietzsche, modelo NM021BY, aco-

plada a um inversor de frequência Weq, modelo 

CFW-08, e um temporizador digital Coel, modelo 

BWT-40. A tecnologia proposta foi composta por 

quatro reatores:

1) Fossa séptica de fluxo ascendente: um tanque 

de água comercial de 1000 L;

2) Decantador: caixa d’água de 500 L. Esse reator 

foi concebido para reter sólidos suspensos oriun-

dos do tanque séptico e, com isso, evitar o entu-

pimento do alagado construído subsequente;

3) Alagado construído de fluxo ascendente: 

tanque de água de 1000L com diâmetro interno 

médio de 1,35m, preenchido com cascalho de 

diâmetro efetivo (d10) de 7,85 mm, coeficiente 

de uniformidade de 1,44 e porosidade de 0,45. 

Espécies de brejo foram plantadas: Canna x ge-

neralis, Coix lacryma-jobi, Dioscorea spp e Zingi-

ber officinale.

4) Alagado construído parcialmente preenchido 

com lodo férrico: foi utilizado um tanque de 1000 

L com diâmetro interno médio de 1,35 m, preen-

chido com brita e uma camada de 2 mm de lodo 

férrico (3,17 kg, massa seca), coberto com uma 

camada de brita de 5 mm. A pequena quantidade 

de lodo férrico introduzida foi intencional para 

fornecer informações sobre o tempo de satura-

ção em curto prazo. Dez mudas de gengibre (Zin-

giber officinale) retiradas de um pântano natural 

no campus da universidade foram plantadas. A 

taxa de carga hidráulica foi de 0,27 m3 m-2 d-1.

3.2 O monitoramento do sistema

As três primeiras etapas do sistema foram pre-

viamente monitoradas por 300 dias, antes da 

instalação da quarta etapa, certificando-se de 

que o sistema era capaz de remover o fósforo do 

esgoto. 

Depois de completado, o sistema foi monitora-

do ao longo de 83 dias. Durante esse período, 18 

amostras foram coletadas para determinar as 

concentrações de DQO, sólidos suspensos, fós-

foro total (P
total

) e fósforo reativo solúvel (P
solúvel

) 

no afluente e no efluente. Todas as concentra-

ções das variáveis foram determinadas seguindo 

os métodos padrão descritos por APHA, AWWA e 

WEF (2017) e listados na Tabela 1.

Tabela 1 – Métodos usados para determinar a 
concentração de DQO, sólidos suspensos e fósforo 

Variável Método

Demanda Química de Oxigênio 
(DQO) SM 5220-D

Sólidos suspensos SM 2540-D

Fósforo total SM 4500-P B4 and SM 4500-P E

Fósforo reativo solúvel SM 4500-P B1 and SM 4500-P E

Chaves VT, Contrera RC
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3.3 Caracterização do lodo de ETA utilizado e de 
seu desempenho como adsorvente de fósforo

O lodo férrico utilizado nesse estudo foi obtido 

na Estação de Tratamento de Água de Cubatão, 

onde ele foi desaguado por meio de centrífugas e 

com adição de polímeros pré-centrífuga. Possuía 

inicialmente teor de sólidos de aproximadamen-

te 20% e idade do lodo de 93 dias e foi deixado 

3 semanas em ambiente abrigado de chuva, po-

rém exposto ao sol e vento, com o intuito de se-

cá-lo. Em seguida, realizou-se o quarteamento 

da amostra e o lodo selecionado foi moído e pe-

neirado, obtendo-se um material com diâmetro 

menor que 2 mm. A fração quarteada da amostra 

foi devidamente acondicionada e dessa porção 

foram selecionadas as amostras utilizadas para 

caracterização de sua massa férrica e para a de-

terminação de sua porosidade e densidade antes 

de utilizá-las como meio de preenchimento do 

alagado construído.

Para caracterizar a sua composição férrica foi 

utilizada amostra em triplicata com quantida-

de significativa de lodo seco. O método de di-

gestão aplicado foi SM 3030 F (APHA, AWWA e 

WEF, 2017) e o procedimento de caracterização 

foi realizado com um espectrômetro de absor-

ção atômica Varian, modelo 214 FS, seguindo SM 

3111 B: Método de Chama a Ar-Acetileno Direto 

(APHA, AWWA e WEF, 2017).

Para calcular a massa removida de fósforo total 

e de fósforo reativo solúvel foi aplicado méto-

do dos trapézios para obter a integral da série 

temporal determinada com as amostras. Em-

bora se saiba que uma certa porção se refere à 

assimilação biológica do crescimento de micror-

ganismos, isso será desprezado nos cálculos de 

capacidade de adsorção, já que a remoção da 

adsorção é considerada muito mais significativa. 

Todo o fósforo solúvel removido é considerado 

transferido para a superfície adsorvente. Sendo 

a vazão diária considerada de 360 L, a equação 

utilizada foi a seguinte:

Massa removida (g) =

!
𝐶𝐶#(%&') − 𝐶𝐶*(%&+) + (𝐶𝐶#% − 𝐶𝐶*%)

2 . 𝑡𝑡%(%&+). 0,36  (1)

No qual,

C
ij
 = concentração de fósforo afluente no dia de 

operação j (mgPO
4

-P.L-1)

C
ej

 = concentração de fósforo efluente no dia de 

operação j (mgPO
4

-P.L-1)

t
j(j+1)

 = tempo de operação entre os dias j e j+1

4 AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA DE 
SANEAMENTO ECOLÓGICA PROPOSTA E O LODO 
FÉRRICO COMO ADSORVENTE DE FÓSFORO
A tecnologia proposta tem como intuito concen-

trar o fósforo no lodo férrico originado em áreas 

urbanas e aplicá-lo como um melhorador do solo 

em áreas rurais e periurbanas; ajudar a garantir 

a segurança alimentar global graças à recupera-

ção do fósforo; e reduzir a eutrofização em cor-

pos hídricos lênticos graças à redução da descar-

ga de nutrientes do esgoto.

A disposição indevida do lodo oriundo das esta-

ções de tratamento de água (ETAs) em corpos 

hídricos sem tratamento prévio é uma prática 

recorrente no Brasil. Achon e Cordeiro (2015), ao 

analisar a destinação do lodo gerado por 22 ETAs 

de 15 municípios localizados em uma mesma sub- 

bacia hidrográfica no Estado de São Paulo, cons-

tataram que 86% das ETAs lançam o lodo sem tra-

tamento nos corpos d’água, 9% destinam o lodo 

para uma Unidade de Tratamento de Resíduos e 

5% encaminham o lodo para uma da ETEs do mu-

nicípio. No Estado de Minas Gerais, a situação é 

similar. Dados coletados de 175 municípios mos-

tram que 87% das ETAs dos municípios avaliados 

lançam o lodo em corpos d’água sem tratamento 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE-

RAIS, 2009). Quando despejado nos corpos hídri-

cos, pode causar sérios impactos ao ecossistema. 

Barbosa (2000) realizou estudos de toxidade para 
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caracterizar o impacto do lodo à biota aquática. A 

autora concluiu que havia indícios de toxidade a 

microcrustáceos, quiromídeos e peixes.

Desse modo, é inadmissível que esses resíduos 

sejam despejados despreocupadamente nos cor-

pos hídricos. Os aterros sanitários e as estações 

de tratamento de esgotos são algumas das alter-

nativas convencionais utilizadas. Há membros da 

comunidade técnico-científica que defendem o 

tratamento do lodo de ETA enviando-o para as 

ETEs como uma alternativa para casos em que as 

ETAs já estão construídas em áreas densamente 

urbanizadas, onde não há área para construção 

de sistemas de tratamento dentro da unidade 

(MARGUTI et al., 2018). Contudo, as caracterís-

ticas desse tipo de lodo são muito diferentes da-

quelas do esgoto afluente às ETEs, de modo que 

o seu lançamento nelas pode ser considerado 

como apenas uma transferência do problema. O 

lodo de ETA é predominantemente formado por 

sólidos inorgânicos, os quais não são degradados 

por processos biológicos como os lodos ativados. 

Assim, resultam no aumento da geração de lodo 

da ETE, o qual, por sua vez, terá menor potencial 

de geração de biogás e será mais difícil de ser 

desaguado (DESMIDT et al., 2015; SMITH e CAR-

LIELL-MARQUET, 2009).

A disposição do lodo em aterros sanitários tam-

bém é considerada uma solução a ser evitada, 

uma vez que os aterros possuem vida útil limi-

tada e alto custo de implantação. Além disso, os 

lodos apresentam alta plasticidade, baixa resis-

tência ao cisalhamento, baixa permeabilidade à 

água e são extremamente compressíveis e tixo-

trópicos. Dessa forma, se eles não forem desa-

guados adequadamente, antes de serem dispos-

tos no aterro, causam problemas estruturais ao 

mesmo. Teores de 25 a 30% de sólidos e tensão 

de cisalhamento superior a 25 kPa têm sido reco-

mendados para essa disposição (O’KELLY, 2016).

4.1 DQO e Sólidos suspensos

A tecnologia proposta apresentou eficiência de 

remoção de 94,4% ± 3,2% para DQO e de 91,2% 

± 7,8% para sólidos suspensos. A Fig. 1a e a Fig. 

1b mostram como se comportou a remoção 

desses parâmetros ao longo do tempo de ope-

ração. A concentração do afluente apresentou 

oscilações consideráveis, mas a característica de 

efluentes foi estável, sugerindo que o sistema de 

tratamento avaliado é resiliente e estável em ter-

mos de remoção de matéria orgânica e sólidos.
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Fig. 1 – Concentrações afluentes (■) e efluentes (♦) ao longo da operação, e eficiência de  

remoção (Δ) da DQO(a) e sólidos suspensos(b)

Chaves VT, Contrera RC

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 180-192 | Ed. Esp. Set. 2020



189

4.2 Fósforo

O alagado construído parcialmente preenchido 

com o lodo férrico foi o reator responsável pela 

remoção de fósforo. A pequena quantidade de 

lodo introduzida foi intencional para fornecer in-

formações sobre o tempo de saturação em 100 

dias no máximo. Os três primeiros reatores já ha-

viam sido monitorados por 300 dias e não apre-

sentaram remoção de fósforo.

O teor de massa férrica determinado para o lodo 

foi de 273,1 ± 17,4 mg g-1. Este tinha uma densi-

dade de 1,50 ± 0,13 g cm-3 e uma porosidade de 

42% ± 3%, semelhante aos materiais típicos de 

preenchimento de zonas húmidas (BABATUNDE 

et al., 2009; KADLEC e WALLACE, 2009). O fós-

foro total afluente e efluente e o fósforo reati-

vo dissolvido foram monitorados por 83 dias. Os 

resultados são mostrados na Fig. 2. Observou-se 

um rápido decréscimo na eficiência de remoção 

de Psolúvel
, o que pode estar associado à pequena 

disponibilidade de superfície adsorvente, devi-

do à pequena quantidade de lodo aplicada (3,17 

kg, massa seca). A primeira amostra apresentou 

uma eficiência de remoção de 95%. A amostra 

coletada no segundo e quinto dia, respectiva-

mente, apresentou 72% e 60%. Após 60 dias de 

operação, as eficiências de remoção de Psolúvel
 fi-

caram abaixo de 10%, indicando que o ponto de 

saturação havia sido atingido. 

A eficiência de remoção de P
total

 também mostra 

uma tendência decrescente, mas apresenta mais 

oscilações ao longo do período monitorado. For-

mas não solúveis de fósforo são encontradas li-

gadas à matéria orgânica e seus mecanismos de 

remoção dependem de outros processos, como 

filtração, aprisionamento físico e sedimentação 

no leito.
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Fig. 2 – Performance do alagado construído parcialmente preenchido com lodo férrico: concentrações afluente (■) e 

efluente (♦) e eficiência de remoção (Δ) para Psolúvel (a) e Ptotal (b)
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A Tabela 2 mostra a massa removida de fósforo total e fósforo reativo solúvel em diferentes períodos de operação. 

Tabela 2 – Massa de Ptotal e Psolúvel removida ao longo da operação

Ptotal Psolúvel

Tempo de operação Massa removida (g) Massa removida (g) q (mgP g-1) Psolúvel/Ptotal

2 dias 2.57 2.51 0.79 0.98

5 dias 5.63 5.16 1.63 0.92

60 dias 35.91 29.43 9.28 0.82

83 dias 31.16 30.60 9.65 0.98

É observado na Fig. 2 que a eficiência de remoção 

do P
solúvel

 foi maior que 60% durante os primeiros 

cinco dias de operação. Para este período, a re-

lação entre o fosfato adsorvido e o lodo férrico 

aplicado foi de 1,63 mg P.g-1 (ver Tabela 2). Em-

bora as eficiências de remoção tenham diminuí-

do drasticamente após o quinto dia, o lodo férri-

co ainda teve capacidade de adsorção até o 80º 

dia de operação, quando atingiu a saturação. A 

capacidade de adsorção de 9,65 mg P.g-1 foi de-

terminada neste ponto. É importante ressaltar 

que a eficiência de remoção do reator é afetada 

por aspectos hidráulicos, como a ocorrência de 

caminhos de fluxo preferenciais no leito do ala-

gado construído, o que pode reduzir o contato do 

poluente com o adsorvente. 

Para estimar o tempo de vida útil do lodo férrico 

enquanto adsorvente, foi utilizada a seguinte ex-

pressão baseada em parâmetros de projeto típi-

cos para caracterizar a operação:

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑞𝑞. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝜌𝜌*+,+
(1 − 𝜂𝜂). 𝐶𝐶34

. 2,74  (2)

No qual,

TVU = Tempo de vida útil (anos)

q = capacidade de adsorção (mg P g-1)

TDH = tempo de detenção hidráulico (dias)

ρ
lodo

 = massa específica do lodo férrico (kg dm-3)

η = eficiência de remoção do fosfato

C
in

 = concentração de fósforo reativo solúvel no 

afluente (mg PO
4
-P L-1)

Com isto, é possível estimar o tempo de vida 

que o reator poderia ter utilizando o lodo férrico 

como seu principal material de preenchimento. 

Assim, para q = 1,63 mg Pg-1; TDH = 1,0 dia; ρ
lodo 

= 1,5 kg dm-3; η = 0,95 e Cin = 4,5 mg L-1, a vida 

útil do adsorvente seria de 1,6 ano. Dependendo 

da eficiência de remoção desejada, a capacidade 

de adsorção do lodo pode ser considerada ain-

da maior. Se q = 9,65 mg P.g-1 é considerado, a 

vida útil do adsorvente é de 9,7 anos. Esses valo-

res são menores, mas comparáveis ao tempo de 

vida do lodo à base de alumínio determinado por 

Zhao et al. (2009), que concluíram que pode va-

riar entre 4 e 17 anos.

Importante ressaltar que, depois de atingir sua 

saturação, o adsorvente precisa ser substituído. 

O lodo velho saturado de fósforo pode ser dis-

posto em florestas, viveiros de plantas, parques 

públicos, campos de golfe, gramados, hortas, 

áreas agriculas e pastagens. Esse tipo de prática 

permite a assimilação do resíduo aplicado sem 

afetar adversamente a qualidade do solo e pode 

até melhorar as propriedades físicas do solo, 

como agregação do solo, capacidade de reten-

ção de umidade e permeabilidade à água (AH-

MAD et al, 2016).

5 CONCLUSÃO
Tecnologias sanitárias de baixo custo são ne-

cessárias para alcançar a sustentabilidade em 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

Chaves VT, Contrera RC
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Além disso, é fundamental que sejam pensadas 

tecnologias capazes de promover o reaproveita-

mento dos recursos contidos no esgoto. Assim, 

este estudo propôs um sistema de tratamento 

descentralizado, que requer pouca manutenção 

e controle operacional e que poderia ser opera-

do por agricultores e pequenas comunidades. No 

presente estudo, a tecnologia foi projetada para 

um fluxo diário influente de 360 L dia-1 e consis-

tia de um tanque séptico de fluxo ascendente, 

um decantador, um alagado construído preen-

chido com brita e um alagado construído par-

cialmente preenchido com lodo de férrico. A taxa 

de carga hidráulica para os alagados construídos 

foi de 0,27 m3 m-2 d-1. 

A tecnologia proposta apresentou eficiência de 

remoção de 94,4% ± 3,2% para DQO e de 91,2% 

± 7,8% para sólidos suspensos. A eficiência de re-

moção do fósforo reativo solúvel (Psolúvel) para 

esse sistema foi de 95% e diminuiu até atingir a 

saturação do adsorvente. Os autores concluem 

que a aplicação do lodo férrico em um alagado 

construído é uma alternativa interessante para 

promover uma tecnologia de baixo custo e baixa 

demanda operacional para recuperação de fós-

foro. O tempo de vida do adsorvente foi estimado 

entre 1,6 e 9,7 anos, dependendo da capacida-

de de adsorção do lodo férrico e da eficiência de 

tratamento necessária.
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Resumo
Os fármacos são todas as substâncias com ação farmacológica, empregados com um propósito terapêutico. 

Sua presença no meio aquático advém do uso crescente pelos seres humanos e animais; após metabolizados, 

eles são excretados e transportados até as matrizes ambientais. Visando contribuir com soluções de possíveis 

problemas relativos às contaminações com estas substâncias, o presente estudo teve por objetivo verificar a 

remoção do antibiótico amoxicilina da água na concentração de 10 mg.L-1 por meio de processo de adsorção 

com Carvão Ativado de Coco Babaçu sob a forma granular (CAG), por meio de testes em coluna de leito fixo, 

e em pó (CAP), pelo método de adição. As leituras de concentração após o tempo de contato com o carvão 

foram realizadas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Verificaram-se concentrações residuais 

abaixo do limite de detecção na remoção da amoxicilina com o CAG de menor granulometria. Já o CAP foi 

menos eficiente sob as dosagens e tempo de contato analisados.

Palavras-chave: Antibióticos. Ambiente Aquático. Adsorção. Cromatografia.

Abstract
Drugs are all substances with pharmacological action, used for a therapeutic purpose. Its presence in the aquatic 

environment comes from the increasing use by humans and animals. After being metabolized, they are excreted and 

transported to the environmental matrices. Aiming to contribute with solutions of possible problems related to con-

tamination with these substances, the objective of this study was to verify the removal of antibiotic amoxicillin from 

the water in the concentration of 10 mg.L-1 by means of an adsorption process with Coconut Activated Charcoal 

Babaçu under the granular form (CAG), by means of tests of fixed bed column and powder (CAP), by the method of 

addition. The concentration readings after the time of contact with the coal were carried out by high performance 

liquid chromatography (HPLC). Residual concentrations below the detection limit were found in the removal of 

amoxicillin with the CAG of lower particle size. CAP was less efficient under the dosages and contact time analyzed.

Keywords: Antibiotics. Aquatic Environment. Adsorption. Chromatography.

NOTA TÉCNICA
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1 INTRODUÇÃO
A crescente expansão dos centros urbanos, in-

dústrias, agricultura e pecuária tem contribuí-

do para o aumento da contaminação de corpos 

hídricos superficiais e subterrâneos por diversos 

compostos orgânicos sintéticos, como os fár-

macos, conhecidos como microcontaminantes 

emergentes (BORGES et al., 2016). Nas últimas 

décadas, a produção e o consumo de produtos 

farmacêuticos aumentou consideravelmente 

devido ao desenvolvimento das ciências médi-

cas (SIM et al., 2011). Decorrentes de seu uso, 

resíduos de fármacos utilizados na medicina 

humana e veterinária têm sido detectados em 

diferentes matrizes ambientais, incluindo águas 

de consumo humano (ANDREOZZI et al., 2005; 

HOMEM, 2011). Um exemplo desses compostos 

encontrados são os antibióticos, como a amoxi-

cilina, provenientes do constante tratamento e 

da prevenção de doenças causadas por infecções 

bacterianas (RICO et al., 2012). Após a compro-

vação de seus efeitos negativos aos ecossiste-

mas e aos seres humanos (MENDES, 2002), tem- 

se estudado de forma mais intensa a presença 

desses compostos em matrizes ambientais, re-

presentando uma ameaça à qualidade ambiental 

dos biomas aquáticos.

Os fármacos podem atingir os corpos hídricos 

através do lançamento de efluentes contami-

nados. Essa contaminação se dá pelo uso de 

medicamentos que são, em sua maioria, parcial 

ou totalmente excretados pelo organismo hu-

mano na sua forma ativa, e direcionados às re-

des coletoras de esgoto e às estações de trata-

mento de esgotos (ETEs; CABEZA et al., 2012). 

Essas substâncias não têm sido completamente 

removidas nas ETEs, que em geral empregam 

apenas processos biológicos para a remoção 

de matéria orgânica e, em poucos casos, utili-

zam técnicas terciárias de tratamento visando 

à remoção de outros contaminantes, como os 

fármacos (AQUINO et al., 2013). No Brasil, con-

centrações de fármacos, inclusive amoxicilina 

e diclofenaco, foram identificadas por Locatel-

li (2011) e Montagner e Jardim (2011) na ba-

cia do rio Atibaia (SP), na ordem de 15 ng.L-1 e  

115 ng.L-1, respectivamente. Ghiselli (2006) 

identificou anti-inflamatórios, analgésicos, hor-

mônios e outros fármacos em rios e ribeirões da 

região de Campinas (SP) em concentrações aci-

ma de 5 µg.L-1.

Nas águas superficiais, dependendo da capa-

cidade de autodepuração do corpo receptor, os 

fármacos podem chegar às águas de abasteci-

mento localizadas a jusante dos lançamentos de 

efluentes sanitários, sendo aduzidas até as esta-

ções de tratamento de água (ETAs; BORGES et al., 

2016). Nas ETAs os fármacos não são removidos 

por meio dos sistemas convencionais (JONES et 

al., 2005), sendo direcionados às redes de abas-

tecimento público e configurando, assim, uma 

possível exposição à saúde humana (WEBB et al., 

2003). Dessa forma, são necessários estudos so-

bre técnicas de remoção desses contaminantes 

da água, contribuindo com a proteção dos recur-

sos hídricos e das águas de abastecimento. 

Quando presentes nas águas naturais, os fárma-

cos apresentam características lipofílicas e resis-

tentes (BORGES et al., 2016). Essas substâncias, 

quando em contato com espécies de peixes e an-

fíbios, podem desencadear impactos negativos, 

devido a sua interferência no sistema endócri-

no animal, prejudicando a síntese de esteroides, 

maturação de células e órgãos reprodutivos e 

causando a feminização de espécies (JOBLING 

et al., 2002; GYLLENHAMMAR, 2008; LYSSIMA-

CHOU, 2008). Além disso, o consumo de águas 

de abastecimento contaminadas podem desen-

cadear a proliferação de células cancerígenas e 

interferências na maturação sexual em seres hu-

manos (GUIMARÃES, 2005).

As técnicas atuais de remoção de substâncias 

orgânicas sintéticas – incluindo os fármacos – 
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em estações de tratamento não têm sido efi-

cientes por diversos fatores técnicos limitan-

tes. Exemplo disso são os Processos Oxidativos 

Avançados (POAs) que, por diversas vezes, não 

são aplicáveis devido à necessidade de radicais 

específicos para a mineralização de contami-

nantes (KÜMMERER, 2009). Outras técnicas, 

como a de filtração por membranas, têm como 

deficiência os altos custos de concepção, ma-

nutenção e operação (OLIVEIRA, 2010). Por 

outro lado, o processo de remoção por adsor-

ção com carvão ativado de origem mineral e/ou 

vegetal não tem sido eficiente nos quesitos de 

manutenção de sistemas e custos de implan-

tação, apesar de registrar altos percentuais de 

remoção de fármacos (PERES, 2011; AQUINO et 

al., 2013). Diante desse cenário, para a melho-

ria da eficiência do processo de adsorção na re-

moção de contaminantes com o carvão ativado, 

principalmente no quesito custos de concepção 

e operação, fazem-se necessários estudos que 

avaliem insumos de baixo valor agregado e com 

alta eficácia na remoção de fármacos. 

A amoxicilina (C
16

H
19

N3O
5
S) é um antibiótico de 

características pertencentes à classe dos B-lactâ-

micos (penicilinas), sendo um dos medicamentos 

mais prescritos pela medicina em escala mundial 

devido ao seu amplo espectro de ação antibac-

teriana, atuando por meio da inibição da síntese 

da parede celular dos microorganismos (HOMEM, 

2011). É um sólido cristalino branco, com peso 

molecular de 365.404 g.mol-1, solúvel em água 

(3,43X103 mg.L-1 a 25oC) e com acidez considerá-

vel (pka
1
=3,3). A sua seleção como antibiótico de 

estudo é decorrente de sua ampla utilização, e o 

consequente lançamento de forma contínua no 

meio ambiente (CHRISTIAN et al., 2003; KASPR-

ZYK-HORDERN et al., 2008; ZUCCATO et al., 2010; 

LOCATELLI et al., 2011;  XU et al., 2011). 

Nesse contexto, o presente estudo avaliou a re-

moção de amoxicilina da água por meio do pro-

cesso de adsorção utilizando o carvão ativado 

granular (CAG) e o carvão ativado em pó (CAP) 

produzido com o epicarpo do coco babaçu (Or-

bignya phalerata). A eficiência da remoção do 

fármaco foi verificada por meio de amostras 

realizadas em laboratório em colunas de leito 

fixo para o CAG e por meio de equipamento Jar-

test para o CAP. Com o presente trabalho, es-

pera-se gerar informações úteis às companhias 

de saneamento básico no Brasil, aperfeiçoando 

tecnologias de remoção de fármacos e contri-

buindo para a conservação e melhorias da qua-

lidade dos recursos hídricos, podendo, assim, 

prevenir o surgimento de patologias e desequi-

líbrios ecológicos relacionados com a sua pre-

sença no meio ambiente. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Os experimentos de verificação da remoção da 

amoxicilina por adsorção conduzidos em Jarteste 

foram realizados no período de 30 de setembro 

a 05 de outubro de 2016 no laboratório de Sa-

neamento Ambiental da Faculdade Católica do 

Tocantins (FACTO). As determinações analíticas 

do fármaco foram realizadas no laboratório de 

Instrumentação Científica da Universidade Fe-

deral do Tocantins (UFT - Campus Palmas).

2.1 Materiais e reagentes utilizados

O fármaco utilizado no trabalho foi a amoxicili-

na tri hidratada, com teor de 920,79 µg.mg-1 e 

umidade de 14%. Utilizou-se, ao longo do tra-

balho: papel filtro para retenção de partículas de  

45 mm, eppendorfs de 2 mL para coleta de amos-

tras de água, seringas de 3 ml e unidades filtran-

tes hidrofílicas de PVDF para cromatografia, de 

13 mm com poro 0,2 µm.

Como sólido adsorvente foi utilizado nos expe-

rimentos o carvão ativado granular (CAG) e em 

pó (CAP) produzidos a partir do epicarpo do coco 
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babaçu fornecidos pela Tobasa Bioindustrial de 

Babaçu Ltda. Para os testes de adsorção foram 

utilizados dois tipos de carvão, nas granulome-

trias de 1,18 a 2,36 mm (CAG1) e 0,25 a 0,60 mm 

(CAG2) e o CAP na granulometria entre 0,01 e 

0,10mm. O carvão ativado de coco babaçu uti-

lizado neste estudo foi caracterizado por PIZA 

(2008), e possui: número de Iodo de 1028,80 I
2
 

mg.g-1 (CAG) e 939,10 I
2
 mg.g-1 (CAP); densida-

de de 2,9001 g.cm-3 (CAG) e 2,4229 g.cm-3 (CAP); 

umidade de 6,38 %p/p (CAG) e 3,55 %p/p (CAP); 

pH de 9,57 (CAG) e 9,55 (CAP); teor de cinza em 

massa de 13,19% (CAG) e 8,9% (CAP). O CAG 

possui área específica de 118,639 m2.g-1 (ROSA, 

2008) e o CAP possui área específica de 134,2 

m2.g-1 (PASCHOALATO et al., 2009).

Os reagentes utilizados para a preparação da 

fase móvel em CLAE foram o metanol em grau 

cromatográfico e ácido o-fosfórico 15%, diluídos 

em água ultrapura padrão Mili-Q.

2.2 Procedimento experimental

Para os ensaios realizados no trabalho, foram uti-

lizadas soluções de amoxicilina em concentração 

de 10mg.L-1 em água ultrapura, de pH = 6. Essa 

concentração foi definida baseada nos estudos 

recentes na remoção do antibiótico da água (SIL-

VA, 2009; HOMEM, 2011; MENDES, 2013). 

Para a determinação da concentração da amo-

xicilina da água após contato com o Carvão Ati-

vado Granular (CAG) e com o Carvão Ativado em 

Pó (CAP) do coco babaçu foram realizados testes 

em coluna de leito fixo acopladas (para o CAG) e 

em contato direto (para o CAP) no equipamento 

Jarteste, conforme metodologias de Di Bernardo 

e Dantas (2005) e Peres (2011).

2.2.1 Ensaios com Carvão Ativado Granular (CAG)

Os testes em coluna de leito fixo utilizando o car-

vão ativado granular tipo CAG1 e tipo CAG2 fo-

ram realizados em triplicata, segundo a metodo-

logia de adsorção em escala laboratorial validada 

por Di Bernardo e Dantas (2005). Nessa etapa do 

trabalho, a eficiência do processo de adsorção 

foi avaliada por meio de testes em coluna de lei-

to fixo, subsidiando futuras possíveis aplicações 

em escala real. A coluna de adsorção com fluxo 

descendente era composta de material acrílico 

de 2 cm de diâmetro, com leito de CAG de 15 cm 

de altura, acopladas ao Jarteste, com a alimenta-

ção efetuada a partir de gotejamento através dos 

jarros. O volume de carvão em cada coluna foi de 

47,1 cm³ e a massa foi de 136,6 g de CAG. 

A vazão de amoxicilina na coluna de leito fixo foi 

de 20 mL.min-1, correspondendo a uma taxa de 

filtração de, aproximadamente, 100m3/m2d. Nes-

sa taxa de filtração, o tempo total de contato do 

conteúdo é suficiente para que se tenham resulta-

dos favoráveis sobre a adsorção de contaminan-

tes (DI BERNARDO E DANTAS, 2005). Foram cole-

tadas amostras de 1mL após 20 min de contato 

nas colunas, segundo recomendações de Choi et 

al. (2006) e Rosa (2008). Posteriormente, estas 

foram encaminhadas às análises em CLAE para a 

determinação das concentrações de amoxicilina.  

2.2.2 Ensaios em Carvão Ativado em Pó (CAP)

Para os experimentos de adsorção utilizando o 

carvão ativado em pó foram selecionadas as do-

sagens de 5mg.L-1, 15mg.L-1 e 30mg.L-1, com o 

intuito de verificar a remoção da amoxicilina da 

água por meio do contato com o CAP, em diferen-

tes dosagens, com base em valores usualmente 

utilizados em estações de tratamento de água 

(PERES, 2011). O preparo da solução estoque de 

1% (10mg.L-1) foi feito a partir da pesagem de 5g 

do carvão adicionado a 500 mL de água destila-

da, sob agitação manual. 

Após a preparação da solução estoque, foram 

realizados os testes em triplicata, também em 

Jarteste, das dosagens selecionadas, alterando 
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as concentrações a partir do volume da solução 

em contato com a água contaminada com amo-

xicilina. Para a obtenção das concentrações fo-

ram adicionados 1mL (5mg.L-1), 3mL (15mg.L-1) e 

6mL (30mg.L-1) de solução de CAP em cada jarro, 

contendo 2 litros de água com concentração de 

amoxicilina de 10mg.L-1. A mistura ficou sob agi-

tação mecânica a uma rotação de 85 rpm, con-

ferindo um gradiente de velocidade de G=100s-1, 

e o tempo de contato do CAP com a água de es-

tudo foi de 30 minutos (DI BERNARDO E DANTAS, 

2005; PERES, 2011). Em seguida, as amostras 

foram filtradas por membranas de 0,45mm e co-

letadas para as determinações de concentração 

residual de amoxicilina.

2.3 Análise por cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE)

A cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) foi realizada em Cromatógrafo Shima-

dzu® Lc-10 Series Avp, equipado com uma 

bomba (LC-10AD), degaseificador (DGU-14A), 

forno de coluna (CTO-10A), Detector UV-VIS 

(SPD-10A), injetor manual Rheodyne (loop de 

20 µL) e integrador CLASS (LC-10A). A sepa-

ração foi desenvolvida por método de eluição 

isocrática, utilizando-se uma coluna de fase re-

versa Phenomenex Luna C18 (4 x 30 mm) com 

coluna de guarda, preenchida com material se-

melhante ao da coluna principal. O método cro-

matográfico foi desenvolvido segundo metodo-

logia validada por Silva (2009), para análise de 

remoção de fármacos, inclusive amoxicilina, em 

amostras de água. A quantificação das concen-

trações residuais e do percentual de remoção 

do antibiótico foi feita por meio de curva de ca-

libração para o experimento, com seis pontos, 

entre concentrações de 0,3125 e 10 mg.L-1, com 

um valor de R²=0,9999. 

A fase móvel foi preparada utilizando água Mi-

li-Q acidificada em ácido orto-fosfórico com 

pH=2,6 e metanol. As especificações da fase 

móvel e do método cromatográfico são: compo-

sição da fase móvel (85% H2
O / 15% Metanol); 

vazão (0,8 mL.min-1); comprimento de onda 

(230 nm); temperatura da coluna (28 ºC); tempo 

de corrida (10 min). 

2.4 Avaliação de remoção da amoxicilina

As determinações de concentração de amoxici-

lina residual nas amostras de água, após adsor-

ção em coluna de leito fixo, em CAG1 e CAG2, e 

contato com o CAP, foram realizadas no CLAE. 

Os valores obtidos por meio da leitura foram 

convertidos segundo a metodologia de Homem 

et al. (2010) e Teixeira et al. (2008). O limite de 

detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) 

do método cromatográfico foram de 9 µg.L-1 e  

29 µg.L-1, respectivamente (SILVA, 2009). Como 

branco, foram utilizadas amostras de água ul-

trapura acidificada (fase móvel) livres de amo-

xicilina. Em seguida, a água utilizada nos expe-

rimentos foi submetida à leitura em CLAE, para 

confirmação da concentração da amoxicilina  

a 10 mg.L-1.

Os dados foram testados quanto à normalidade 

e homocedasticidade. Como foi constatado que 

os dados não cumpriam as suposições para um 

teste paramétrico, foi realizado um teste não pa-

ramétrico (Kruskal-Wallis) para comparar a re-

moção de amoxicilina entre os grupos avaliados 

(CAG e CAP) e dentro dos tratamentos (diferen-

tes granulometrias e diferentes dosagens). Foi 

realizado um teste a posteriori de Tukey de com-

paração entre os pares. Para as análises estatís-

ticas foi utilizado o programa InfoStat (DI RIENZO 

et al., 2008). Os dados foram apresentados como 

média ± desvio padrão na Tabela 1.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Adsorção em Carvão Ativado Granular - CAG

Na Fig. 1 observam-se os cromatogramas refe-

rentes às amostras. Na Tabela 1 estão indicadas 

as concentrações residuais de amoxicilina quan-

tificadas nas amostras de água após o ensaio de 

adsorção em coluna de leito fixo, a partir da cur-

va de calibração elaborada para as análises, bem 

como o percentual de remoção do fármaco nas 

amostras estudadas.

 

 
 Figura 1: Cromatogramas das amostras após contato com o CAG1 e CAG2

Tabela 1: Residual de amoxicilina após ensaio em coluna de leito fixo em CAG

Amostras Residual (mg.L-1) Percentual de 
Remoção* (%)

CAG1

CAG11 2,28 77,2

CAG12 1,53 84,7

CAG13 2,41 75,9

MED ± DESVPAD 2,07 ± 0,48 79,26 ± 4,75

CAG2

CAG2a <9 µg. L-1 100

CAG2b <9 µg.L-1 100

CAG2c <9 µg.L-1 100

MED ± DESVPAD ? ?

*Percentuais calculados conforme valor de LD.

A partir da Fig. 1, pode-se observar que o pico de 

amoxicilina foi detectado no intervalo entre o 6º 

e o 7º minuto de corrida no CLAE. Nos testes de 

adsorção foram registrados altos percentuais de 

remoção do fármaco nas três amostras de CAG1, 

variando entre 75,9 e 84,7%. Nos testes com o 

CAG2, a concentração residual apresentou-se 

abaixo do limite de detecção do método croma-

tográfico (9 µg.L-1), indicando um percentual de 

100% de remoção (tomando como referência a 

concentração do limite de detecção da amostra). 

Essa diferença entre as granulometrias analisa-

das e o percentual de remoção da amoxicilina 

se dá pelas diferentes áreas de contato entre o 

fármaco e a superfície do grão do carvão. Os tes-

tes com o CAG2 indicam maior contato entre a 

amoxicilina e a superfície do carvão, em relação 

ao CAG1. Quanto à relação entre a adsorção e a 

superfície de contato do adsorvente, Rosa (2008) 

e Paschoalato et al. (2009) apontaram que o car-

vão de coco babaçu apresenta alta área super-

ficial. Essa é uma característica relevante para 

sólidos utilizados como adsorventes nos proces-

sos de adsorção, como nos processos verificados 

neste trabalho.
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O aumento da capacidade de adsorção de amoxi-

cilina do CAG2 (remoção de 100%) sobre o CAG1 

(remoção de 85%) é coerente com a bibliografia 

analisada, uma vez que partículas com menor 

granulometria possuem uma maior área superfi-

cial e quantidade de sítios ativos, consequente-

mente aumentando sua capacidade de adsorção 

(ESTEVINHO et al., 2006; HOMEM, 2011). Nesse 

contexto, o presente estudo remete a uma capa-

cidade de adsorção da amoxicilina após teste em 

coluna de leito fixo de fluxo descendente com o 

carvão ativado granular produzido por meio do 

epicarpo do coco babaçu. Os mesmos valores de 

granulometria de carvão ativado utilizados nes-

se estudo também foram testados por Homem 

(2011), para a remoção da amoxicilina utilizando 

como material adsorvente a casca de amêndoa; 

e o material de menor granulometria mostrou-se 

eficiente, registrando percentuais de remoção 

do fármaco entre 46 e 100%. Menores granulo-

metrias (0,192 a 0,263 mm) foram testadas em 

carvão ativado de origem mineral com taxas de 

remoção de amoxicilina de até 94% (PUTRA et 

al., 2009). Goel et al. (2005), e também verificou- 

se em escala laboratorial a alta capacidade de 

adsorção por meio de colunas utilizando como 

adsorvente carvão ativado de origem vegetal 

para a remoção de metais.

3.2 Adsorção em Carvão Ativado em Pó - CAP

A partir dos resultados obtidos utilizando o car-

vão ativado em pó, foi possível verificar, de ma-

neira geral, uma baixa redução na concentração 

de amoxicilina, com uma remoção máxima de 

6,6% do fármaco para a dosagem de 30 mg.L-1, 

que apresentou um residual de 9,34 mg.L-1. Além 

disso, não se observou diferença  quanto à taxa 

de remoção quando comparadas as três concen-

trações testadas (5, 15 e 30 mg.L-1) para o carvão 

ativado em pó (H = 1,87; P = 0,4393). Foi obser-

vada uma remoção de 5,6% de amoxicilina na 

dosagem de 15 mg.L-1 (residual de 9,44 mg.L-1), e 

de 5,8% para a dosagem de 5 mg.L-1 (residual de 

9,42mg.L-1). Essa leve redução da capacidade de 

adsorção pode ter ocorrido devido à saturação 

dos poros das duas dosagens ocorrerem em pon-

tos semelhantes (PERES, 2011). Nesse caso, re-

comendam-se estudos que determinem o ponto 

de saturação do CAP de coco babaçu.  

Jaguaribe et al. (2005) e Piza (2008) avaliaram 

parâmetros para a determinação da capacida-

de de adsorção de carvões ativados de diferen-

tes origens, incluindo o de babaçu. Os índices 

avaliados para o carvão ativado do coco babaçu 

apresentaram altos quantitativos de potencial 

de adsorção, quando comparado a outros tipos 

de carvão, e melhor afinidade entre o adsorvato 

e adsorvente. Dessa forma, como observado no 

presente estudo, pode-se compreender a razão 

de o CAG ter apresentado alto desempenho na 

remoção do fármaco estudado. Além disso, Piza 

(2008) também observou altos valores de remo-

ção para o CAP de coco babaçu. Portanto, diante 

dos resultados obtidos no presente estudo, alia-

do às informações mencionadas por Piza (2008), 

é possível afirmar que o carvão ativado de coco 

babaçu pode atuar como um bom adsorvente 

para o fármaco amoxicilina.

A dosagem de carvão em pó que apresentou a 

maior taxa de remoção (30 mg.L-1) foi selecio-

nada para ser comparada com o carvão granular 

(fino e grosso), com o intuito de testar a eficiên-

cia dos dois tipos de carvão ativado (granular e 

pó) na remoção da amoxicilina. Foi observado 

que o CAG de menor granulometria é o mais efi-

ciente para a remoção (H = 7,20; P =0,0036).

As altas concentrações residuais do fármaco em 

relação aos experimentos com o CAG possivel-

mente se dão pelas baixas dosagens adotadas 

para o CAP, indicando uma possível saturação 

dos poros do sólido adsorvente nas três dosa-

gens. Outra possibilidade para os altos valores 

residuais também poderia ser o tempo insufi-
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ciente de contato entre as moléculas da amoxici-

lina com o carvão. Veras (2006) estudou a remo-

ção de hormônios por meio do CAP de diferentes 

materiais nas mesmas concentrações, atingindo 

percentuais de 90% de capacidade de adsorção 

após um tempo de contato de duas horas. Do-

sagens acima das utilizadas no presente estudo 

foram testadas por Fernandes (2007), também 

na remoção de hormônios, com concentrações 

de CAP a partir de 50 mg.L-1 em um tempo de 

contato de cinco horas, com remoções de 97,9%. 

Com base nos dados reportados na literatura, os 

resultados obtidos nesse estudo sugerem que o 

tempo de contato entre a amoxicilina e o CAP 

utilizado foi insuficiente, impossibilitando a ob-

tenção do equilíbrio da reação de adsorção.

O aumento na concentração do adsorvente teria 

como resultado uma maior eficiência na remo-

ção do fármaco, devido ao aumento do número 

de poros ativos disponíveis (HOMEM, 2011). No 

entanto, os resultados obtidos com as dosagens 

de CAP utilizadas neste trabalho, sob o tempo de 

contato utilizado, indicam um baixo potencial de 

remoção, independentemente da dosagem. Por-

tanto, estudos futuros deveriam avaliar o per-

centual de remoção da amoxicilina com CAP em 

dosagens superiores a 30 mg.L-1 e em diferentes 

tempos de contato.

4 CONCLUSÕES
- O processo de adsorção da amoxicilina (por 

CAG) revelou ter relação com a granulometria do 

adsorvente.

- O CAG demonstrou ser o mais eficiente para a 

remoção da amoxicilina, apresentando uma re-

moção maior do fármaco para o CAG2, de menor 

granulometria.

- Recomendam-se, para trabalhos futuros, es-

tudos sobre a capacidade do CAG e do CAP de 

babaçu na remoção de amoxicilina, avaliando a 

vazão e volume de ruptura e elaborando as iso-

termas de adsorção.
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Resumo
Objetivou-se avaliar a viabilidade econômica de cenários voltados para o gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU), verificando se é possível reduzir os custos por meio do cumprimento da legislação vigente. A 

metodologia consistiu na criação de cenários com alternativas de gerenciamento de RSU para o município 

de Passo Fundo, localizado no sul do Brasil, com característica de médio porte. Foram criados dois cenários, 

o cenário inercial, que considerou a manutenção das condições atuais do sistema, e o cenário normativo, 

que propõe a criação de um novo modelo baseado nos preceitos da política nacional de resíduos sólidos, 

de acordo com a Lei Federal 12.305/2010. As principais características técnicas, econômicas e operacionais 

desses cenários foram levantadas e foi realizada a análise de viabilidade econômica dos mesmos. O resultado 

da pesquisa demonstrou que o cenário normativo é mais viável economicamente, reduzindo os custos com 

o gerenciamento dos RSU em aproximadamente 25%. A pesquisa permitiu avaliar a estimativa de custos 

necessários para cada cenário e a sua conclusão retrata que é possível seguir os objetivos estabelecidos pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao mesmo tempo reduzir os custos com a gestão dos RSU.

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos sólidos. Viabilidade econômica. Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Abstract
This study evaluated the economic viability of municipal solid waste (MSW) management scenarios, verifying if it 

is possible to reduce costs through the compliance with current legislation. The methodology consisted in the cre-

ation of scenarios with MSW management alternatives for the city of Passo Fundo, located in southern Brazil, with 

mid-size feature. Two scenarios were created: the inertial scenario that considered the maintenance of the current 

system conditions and the normative scenario that proposed the creation of a model based on the principles of 

the National Solid Waste Policy. The main technical, economic and operational characteristics of these scenarios 

were gathered. The survey results showed that the normative scenario is more economically viable, reducing costs 

of MSW management by approximately 25%. It was concluded that it is possible to follow the objectives set by the 

National Solid Waste Policy and, at the same time, to reduce costs of MSW management.

Keywords: Solid waste management. Economic viability. National Solid Waste Policy. Municipal Policies.
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1 INTRODUÇÃO
O aumento dos níveis de população, economia 

em expansão, a rápida urbanização e o melhora 

dos padrões de vida da comunidade aceleraram 

a taxa de geração de Resíduos Sólidos Urbanos - 

RSU (MINGHUA et al., 2009).

Os municípios, responsáveis pela gestão de RSU, 

têm o desafio de proporcionar um sistema efi-

caz e eficiente para os habitantes (GUERRERO; 

MAAS; HOGLAND, 2013). No entanto, muitas 

vezes enfrentam dificuldades que vão além da 

capacidade da autoridade municipal de resol-

ver (SUJAUDDIN; HUDA; RAFIQUL HOQUE, 2008), 

principalmente devido à falta de organização e 

de recursos financeiros e à complexidade do sis-

tema (BURNLEY, 2007).

A gestão de RSU muitas vezes representa uma 

significativa proporção do orçamento municipal 

total recorrente em cidades de renda média ou 

baixa (SCHEINBERG; WILSON; RODIC, 2010). As 

parcerias público-privadas por meio da terceiri-

zação dos serviços surgiram como uma alterna-

tiva para melhorar o desempenho dos serviços 

a custos mais baixos (COINTREAU; GOPALAN; 

COAD, 2000; ZHU et al., 2007; ABDRABO, 2008). 

Porém a abordagem dos aspectos financeiros, 

como contabilidade de custos e avaliação finan-

ceira, é fundamental para garantir a sustentabi-

lidade do sistema de gestão de resíduos sólidos, 

garantindo um serviço de qualidade com custos 

compatíveis e com constantes investimentos no 

setor (LOHRI; CAMENZIND; ZURBRÜGG, 2014). 

Esses métodos são raramente utilizados, e mui-

tas vezes o município desconhece o custo real 

da prestação do serviço (BARTONE; BERNSTEIN; 

WRIGHT, 1990; DIAZ, 1999; SCHÜBELER, 1996; 

WILSON et al., 2012). 

Sendo assim, antes de o poder público tomar 

qualquer decisão sobre como proceder como no-

vas estratégias de gestão de RSU, é indispensá-

vel estabelecer um entendimento completo dos 

custos atuais para provisão dos serviços futuros 

e das respectivas receitas (HOORNWEG; LAM; 

CHAUDHRY, 2005). A falta de acompanhamento 

financeiro específico e análise de dados é uma 

das principais barreiras para não ser capaz de 

sustentar qualquer melhoria prevista do siste-

ma de gestão dos RSU (HANRAHAN; SRIVASTA-

VA; RAMAKRISHNA, 2006; ZURBRÜGG; BECKER; 

VOEGELI, 2007; PARTHAN et al., 2012).

Alguns pesquisadores descrevem  a importân-

cia de um quadro jurídico adequado e o quanto 

o mesmo contribui positivamente para o desen-

volvimento de um sistema integrado de gestão 

de resíduos (ASASE et al., 2009), enquanto a 

ausência de condições satisfatórias (MRAYYAN; 

HAMDI, 2006) e regulamentos fracos (SENG et 

al., 2010) são prejudiciais.

A gestão integrada de resíduos sólidos é repre-

sentada por um conjunto de princípios de geren-

ciamento ambiental e economicamente adequa-

dos, de forma sustentável e socialmente aceitável 

(TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2002; McDOUGALL 

et al., 2001; WHITE; FRANKE; HINDLE, 1999). De-

vido ao foco na flexibilidade e especificidades às 

condições locais, a gestão integrada de resíduos 

não prescreve soluções; em vez disso, mantém 

princípios, sendo que cada região deve desen-

volver sistemas próprios em respostas aos seus 

contextos (McDOUGALL et al., 2001).

No Brasil, a gestão dos RSU tem carecido de aten-

ção necessária do poder público. O crescimento 

das cidades brasileiras não foi acompanhado pela 

provisão de infraestrutura e de serviços urba-

nos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). Em 

2010 foi criada a Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos, em que o cumprimento das diretrizes es-

tabelecidas pela Lei Federal n° 12.305 (BRASIL, 

2010) tornou-se obrigatório. Porém a maioria dos 

munícipios ainda não dispõe de alternativas para 

disposição final de rejeitos e acaba destinando-o 

a lixões ou terceirizando o serviço.
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Constatando os impactos que os resíduos sólidos 

podem causar e a precariedade da situação atual 

em vários municípios brasileiros, alternativas se 

impõem visando melhorar a gestão, aumentan-

do sua eficiência, diminuindo seus custos e cola-

borando com a proteção do meio ambiente. Esta 

pesquisa justifica-se pela necessidade de buscar 

novos modelos de gestão integrada de resíduos 

sólidos urbanos, firmando um marco norteador 

para a consecução de uma gestão sustentável de 

municípios de médio porte.

Neste sentido, objetivou-se avaliar a viabilidade 

econômica de cenários voltados para o gerencia-

mento dos RSU de um município de médio por-

te, verificando se é possível reduzir os custos por 

meio do estabelecimento de uma nova dinâmica 

às políticas municipais, propondo uma atuação 

integrada entre os serviços prestados à popula-

ção, visando maior eficiência, eficácia, integra-

ção social e sustentabilidade.

1.1 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (GIRSU) 

é definida pela PNRS como um conjunto de ações 

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 desen-

volvimento sustentável (BRASIL, 2010).

O conceito de GIRSU procura equilibrar três di-

mensões: eficácia ambiental, aceitabilidade 

social e acessibilidade econômica, conforme 

apresentado na Fig. 1 (McDOUGALL et al., 2001; 

MORRISSEY; BROWNE, 2004; MARSHALL; FA-

RAHBAKHSH, 2013). 

 
 Figura 1 - Paradigma da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Fonte: Adaptado de Marshall e Farahbakhsh (2013)
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Para reduzir os impactos ambientais e diminuir 

os custos, um sistema deve ser integrado (em 

materiais de desperdício, fontes de resíduos e 

métodos de tratamento), orientado para o mer-

cado (ou seja, energia e materiais têm usos fi-

nais) e flexível, permitindo a melhoria contínua 

(McDOUGALL et al., 2001).

Portanto, a gestão dos resíduos sólidos é uma 

tarefa complexa e abrangente, refletindo na difi-

culdade da maioria dos municípios, devido prin-

cipalmente à falta de autonomia, recursos e co-

nhecimento técnico sobre o assunto.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

diferencia ainda os termos “gestão” e “geren-

ciamento”. O gerenciamento de resíduos sóli-

dos é o conjunto de ações exercidas nas etapas 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final ambiental-

mente adequada dos rejeitos, de acordo com os 

planos estabelecidos. Ou seja, “gerenciamento” 

é o termo a ser utilizado ao se tratar da logística 

do manejo de resíduos urbanos (BRASIL, 2010).

Muitas cidades ao redor do mundo estão bus-

cando alternativas para o gerenciamento de 

RSU. A União Europeia (EU), por exemplo, tem 

se destacado por uma mudança significativa 

no modelo de gestão de RSU. O aproveitamen-

to dos resíduos sólidos é o aspecto dominante. 

Em 2010, foram recuperados 40% dos resíduos 

descartados pela sociedade na forma de re-

ciclagem e compostagem, 22% foram incine-

rados e 38% dispostos em aterros sanitários. 

Vários países estão muito avançados quanto à 

redução de resíduos biodegradáveis em aterros 

sanitários; por exemplo, Suíça, Alemanha, Ho-

landa, Suécia, Bélgica, Áustria e Dinamarca têm 

relatado taxas de aterramento desses resíduos 

abaixo de 5% (JUCÁ et al., 2014).

Segundo Lopes (2003), a realidade brasileira 

quanto à gestão dos resíduos sólidos ainda se 

concentra na destinação final e não na preven-

ção da poluição e na minimização da geração 

de resíduos na fonte. A responsabilidade pela 

prestação de serviços de limpeza urbana é do 

município, e na maioria das cidades brasileiras a 

coleta de resíduos é realizada pela iniciativa pri-

vada sob forma de concessão, subcontratação 

ou permissão, onde ocorre a delegação de pres-

tação dos serviços para pessoa física, jurídica 

ou consórcio, que demonstre capacidade para 

seu desempenho, por sua conta e risco. Como 

por exemplo, segundo Sistema Nacional de In-

formações sobre Saneamento (SNIS), no ano 

de 2016, 50,16% da massa de RSU foi coleta-

da por empresas contratadas pelas prefeituras 

por meio de terceirização. Ou seja, as empresas 

contratadas se constituem no maior executor 

da coleta seletiva em termos de massa, reco-

lhendo praticamente a metade da quantidade 

apurada pelo SNIS segundo as informações dos 

municípios (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). 

A diversidade de cidades acarreta na geração 

de diferentes composições de resíduos, apon-

tando para a necessidade de um contexto es-

pecífico de gestão de resíduos, de acordo com 

cada região. Muitas tentativas de importar so-

luções de resíduos de países industrializados 

para países menos industrializados falharam 

porque os estudos indicam que os sistemas de 

gestão de resíduos do mundo em desenvolvi-

mento foram cópias incompletas de um siste-

ma ideal que opera em países desenvolvidos  

(UN-HABITAT, 2010). As cidades estão reconhe-

cendo a necessidade de adaptação, soluções de 

gerenciamento de resíduos locais, sustentáveis 

que levam ao contexto local como um ponto de 

partida, não de uma tecnologia importada que 

talvez venha a não dar certo.

Rodrigo e Castells (2001) realizaram um estudo 

para elaboração de estratégias para o geren-

ciamento dos resíduos sólidos do município de 

Catalunha na Espanha e concluíram que os as-
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pectos econômicos e sociais também devem ser 

considerados para uma gestão eficiente.

O gerenciamento ambiental deve ser uma abor-

dagem multilateral, considerando que os pro-

blemas ambientais e suas soluções são determi-

nados por fatores tecnológicos, bem como por 

questões econômicas, sociais, físicas, culturais 

e políticas. Sendo assim, o sistema proposto é 

integrado, visando propostas sustentáveis em 

todos os setores (SHEN, 1995). Além disso, cabe 

salientar que enfoques diferenciados (cenários 

diferentes) podem alterar de forma significativa 

a capacidade e os custos do gerenciamento dos 

RSU, aumentando a sua capacidade e sustenta-

bilidade. Desse modo, diferentes alternativas po-

derão subsidiar a tomada de decisão, favorecen-

do para que os municípios optem por sistemas 

mais sustentáveis.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA
Este estudo apresenta modelos de gerencia-

mento de RSU que consideram um conjunto de 

tecnologias representativas de tratamento e 

disposição final de resíduos, que podem poten-

cialmente ser implementados em municípios de 

médio porte no Brasil. Entende-se por município 

de médio porte aquele que possui de 100.000 a 

500.000 habitantes.

A pesquisa foi realizada no município de Passo 

Fundo/RS. O município está localizado no esta-

do do Rio Grande do Sul, pertencendo à Mesor-

região Noroeste Rio-grandense (FAMURS, 2014). 

Possui área total de 780,36 km² e uma popula-

ção estimada para 2015 de 193.055 habitantes 

(PASSO FUNDO, 2014).

A Fig. 2 apresenta o fluxograma contendo as eta-

pas da pesquisa. A etapa 1 foi elaborada consi-

derando a realidade local do município estuda-

do. Por meio de um estudo anterior e diagnóstico 

de muitas situações semelhantes em vários mu-

nicípios brasileiros, foram criados dois cenários 

com a finalidade de identificar soluções integra-

das para o gerenciamento dos RSU. Um horizonte 

temporal de 20 anos foi adotado e cada cenário 

foi estudado individualmente, levantando-se as 

principais características técnicas e econômicas 

para a implantação, a instalação e a operaciona-

lização dos cenários no município de estudo. 

1. Alternativas de 
gestão de RSU

2. Análise da  
viabilidade  
econômica

Criação de  
Cenários

Levantamento das 
características 

técnicas  
e econômicas

Estimativa de 
custos 

Discussão e  
análise crítica

Figura 2 - Estrutura metodológica para desenvolvimento da pesquisa.
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O processo de geração de cenários englobou os te-

mas de educação e sensibilização ambiental, cole-

ta seletiva, reciclagem, aproveitamento da parcela 

orgânica dos resíduos sólidos urbanos e disposição 

final dos rejeitos. A criação dos cenários foi reali-

zada com base na adaptação da metodologia des-

crita por Buarque (2003), onde é possível distinguir 

dois conjuntos diferenciados, em que a tendência 

do passado é mantida ou quando houver desen-

volvimento ao longo do período de planejamento: 

cenários tendenciais e cenários normativos. 

Por meio do estudo aprofundado foi possível 

propor cenários realísticos para o município e re-

presentativo de municípios de médio porte. Po-

deria ser avaliado um cenário que considerasse 

a incineração, porém essa não é uma tendência 

aplicável em nível nacional. A incineração é pou-

co utilizada no Brasil, e os custos de implantação 

e operação ainda são bem elevados. Portanto, os 

cenários criados representam alternativas para o 

gerenciamento dos RSU, e a maior preocupação 

na criação dos cenários foi apresentar e compa-

rar opções  que os municípios brasileiros real-

mente terão condições de aplicar na prática. Na 

Tabela 1 é possível observar os cenários criados 

para o presente estudo.

Tabela 1 - Cenários de soluções integradas para o gerenciamento dos RSU.

Cenário Descrição geral Descrição específica

Cenário Inercial
Manutenção das condições atuais do sistema 

de gestão dos resíduos sólidos urbanos do 
município (terceirização dos serviços).

a) Contratação de empresas terceirizadas para 
realização da coleta, triagem, segregação, transporte, 

destinação final e limpeza urbana.

b) Forma de coleta (Coleta seletiva atendendo 6% 
da área urbana e coleta convencional no restante da 

área urbana).

c) Disposição final em aterro sanitário situado a mais 
de 300 km de distância do município.

Cenário Normativo

Criação de um novo sistema de gestão dos 
resíduos sólidos urbanos no município de 
acordo com a Lei 12.305/2010. Proposta 

de instalação de uma Central Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos (CMRSU).

a) Ampliação da coleta seletiva (coleta seletiva para 
todos os bairros urbanos do município). 

b) Implantação de programas de educação e 
conscientização ambiental.

c) Investimentos na central de triagem e implantação 
de uma central compostagem no município.

d) Implantação de um aterro sanitário no município.

O cenário I (inercial) considera que não haverá 

investimentos no setor nos próximos 20 anos, ou 

seja, considera que se prossiga o método de ge-

renciamento aplicado no município atualmente 

com a terceirização dos serviços. Os custos ope-

racionais considerados foram os custos totais 

com o atual gerenciamento dos resíduos. Nes-

te cenário, há continuação da terceirização sob 

responsabilidade de empresas contratadas para 

os serviços de coleta, limpeza e manutenção dos 

contêineres, operação da central de triagem, 

transporte e disposição final dos rejeitos e lim-

peza urbana. Para realizar a projeção deste cená-

rio para os próximos 20 anos foi considerado o 

parâmetro de aumento populacional levando em 

consideração o custo por habitante. Para obten-

ção dos dados, foi realizada uma caracterização 

do atual sistema aplicado e um levantamento 

dos custos envolvidos no atual sistema de geren-

ciamento dos RSU. As informações foram obtidas 

de forma primária, por meio de visitas técnicas e 

de forma secundária, por meio de informações 

repassadas pela SMAM de Passo Fundo/RS.

O Cenário II é um cenário normativo, que atende 

à hierarquia estabelecida pela Lei 12.305 (BRA-

SIL, 2010). Nele se propôs a ampliação da coleta 

seletiva para todos os bairros, implantação de 

programas de educação e conscientização am-

biental, investimentos na consolidação de uma 
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central de triagem, aproveitamento da parcela 

orgânica dos resíduos por meio da compostagem 

e a implantação de um aterro sanitário no mu-

nicípio. Sendo assim, será proposta a instalação 

de uma Central Municipal de Resíduos Sólidos 

Urbanos (CMRSU). 

Os melhores programas de reciclagem e coleta se-

letiva conseguem alcançar índices de 35% do re-

síduo total. Para D’Almeida e Vilhena (2000), uma 

usina de triagem e compostagem, quando bem 

operada, permite diminuição de 50%, em média, 

do volume de resíduos sólidos que seriam desti-

nados aos aterros, permitindo, com isso, redução 

de custos dos serviços e aumento da vida útil dos 

aterros sanitários ou controlado existentes.

A Central Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos 

(CMRSU) será composta por Unidade de Triagem 

(UT), Unidade de Compostagem (UC) e aterro sa-

nitário. A meta proposta é reciclar por meio da 

triagem 20% dos RSU. Esse percentual foi defini-

do de acordo com a realidade do município apre-

sentada no diagnóstico (composição gravimétri-

ca e índices de coleta) e com estudos de que esse 

valor pode ser atingido por meio de programas 

eficientes.

Além da Unidade de Triagem, a CMRSU conta-

rá com a Unidade de Compostagem, a qual tem 

como objetivo o aproveitamento da parcela or-

gânica dos RSU. Segundo Termo de Referência 

Técnico, elaborado pelo Ministério das Cidades 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011) - Elaboração 

do projeto básico e executivo completo de uni-

dade de compostagem (UCO) de fração orgânica 

de resíduos sólidos urbanos, as UCOs deverão 

ser projetadas para atender a 20% dos resíduos 

orgânicos, previamente segregados. A meta es-

tabelecida para o presente cenário é que a Uni-

dade de Compostagem aproveite 20% dos resí-

duos domiciliares orgânicos, além dos resíduos 

de roçada, poda e capina que serão totalmente 

aproveitados (que no diagnóstico realizado para 

o município objeto de estudo foi de 17%). Por-

tanto, a meta estabelecida para o presente cená-

rio é que por meio da Unidade de Compostagem 

se aproveite 37% dos RSU. Consequentemente, a 

meta estabelecida com a implantação da CMRSU 

é  reduzir a quantidade de rejeitos em 37% em 

relação à quantidade de RSU gerados atualmen-

te. O balanço de massa do cenário normativo 

está apresentado na Fig. 3.

Geração RSU: 4778 t/mês ou  
0,82 kg.hab.-1dia-1 

Rejeito -  
0,51 kg.hab.-1dia-1

Aterro Sanitário

Reciclagem

Meta: reciclar  
20% dos RSU

Compostagem

Meta: compostar 
37% dos resíduos 

orgânicos

Figura 3 - Meta de aproveitamento dos RSU 
estabelecida para o Cenário Normativo.

O Cenário II estabelece metas para redução de 

rejeitos encaminhados para destinação final, por 

meio da ampliação da coleta seletiva e triagem 

dos resíduos e da reciclagem e compostagem. 

Estima-se reciclar 20% dos RSU e realizar a com-

postagem de 37% dos resíduos sólidos orgânicos 

com a implementação deste. Assim, a quanti-

dade de rejeitos se reduziria 37% em relação à 

quantidade de RSU gerados. A meta estabeleci-

da para o presente cenário é atingir uma geração 

per capita de rejeitos de 0,51 kg.hab.-1 dia-1.

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 203-219 | Ed. Esp. Set. 2020

Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos: cenários, custos e oportunidades



210

As principais caraterísticas técnicas e econômi-

cas do Cenário II foram obtidas de uma pesquisa 

teórica sobre o tema com análise de pesquisas 

já existentes e projetos já implantados. Foi rea-

lizada também uma pesquisa de mercado, vi-

sando compilar dados de gastos com materiais 

e equipamentos utilizados na instalação e im-

plantação, mão de obra especializada e serviços 

diversos para implementação de cada sistema. 

Foram realizadas consultas e pedidos de cotação 

a empresas do ramo, consulta a editais de licita-

ção e planilhas de cálculos realizados em diver-

sos municípios, consulta a trabalhos desenvolvi-

dos sobre o tema, pesquisas no Sistema Nacional 

de Pesquisas de Custos e Índices da Construção 

Civil (SINAPI, 2015), no Sistema de Custos Rodo-

viários- SICRO (DNIT, 2015) e no software Pleo - 

Planilha Eletrônica de Orçamentos, com o intuito 

de  obter um orçamento e estabelecer um levan-

tamento para posterior avaliação econômica. 

A análise de viabilidade econômica para implan-

tação dos cenários foi composta por um conjunto 

de técnicas que permitiram a comparação entre 

os resultados de tomada de decisões, referentes 

às alternativas propostas. Para que o modelo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos seja 

implantado no município por um período de 20 

anos, foi considerado:

1) Investimento inicial;

2) Custos operacionais.

A inflação não foi considerada em nenhum dos 

cenários, pois o índice é o mesmo, não acarre-

tando diferenças nas comparações entre eles. 

Sendo assim, considerou-se que os custos au-

mentem de acordo com a inflação nula, pois não 

se leva em conta a lucratividade, visto que se tra-

ta de um serviço público.

O serviço de coleta dos resíduos sólidos domici-

liares é tarifado. As taxas de coleta dos resíduos 

variam de acordo com o tipo da ocupação e pe-

riodicidade da coleta. Esse valor é cobrado men-

salmente por meio da conta de energia elétrica. 

Segundo informação repassada pela Secretaria 

Municipal da Fazenda, a arrecadação das taxas 

de coleta no ano de 2014 foi de R$ 2.784.293,10. 

Existe uma lei municipal que prevê que 20% do 

valor arrecadado tem como destino a Secretaria 

do Meio Ambiente, com a finalidade de ser apli-

cado em atividades referentes ao gerenciamento 

de resíduos. É importante salientar que esse va-

lor anual destinado para o setor não foi conside-

rado em nenhum dos cenários.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O investimento inicial e os custos operacionais 

para os cenários foram determinados por meio 

do dimensionamento do mesmo para atender 

à demanda de geração de RSU do município. 

Os custos operacionais considerados foram os 

custos totais com o atual gerenciamento dos 

resíduos, conforme apresenta a Tabela 2. Nes-

te cenário, há continuação da terceirização sob 

responsabilidade de empresas contratadas para 

os serviços de coleta, limpeza e manutenção dos 

contêineres, operação da central de triagem, 

transporte e disposição final dos rejeitos e lim-

peza urbana.

Tabela 2 - Custos operacionais - Cenário I

Serviços Total anual (R$)

Coleta 6.594.866,88

Manutenção de contêineres 1.637.160,00

Triagem/reciclagem 72.000,00

Operação da central de triagem, 
transporte e disposição final 10.070.826,51

Limpeza urbana 3.300.000,00

Total 21.674.853,39

No Cenário I não há custos como investimento 

inicial; foram mantidos ao longo do período os 

custos da terceirização dos serviços, o custo total 

do cenário pode ser visto na Tabela 3.
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Tabela 3 - Custo total do Cenário I

Ano Custo anual (R$)

1 21.674.853,39

2 21.864.482,40

3 22.055.795,50

4 22.248.792,69

5 22.443.473,98

6 22.639.839,36

7 22.824.416,08

8 23.010.340,08

9 23.197.948,17

10 23.387.015,81

11 23.577.542,99

12 23.769.754,28

13 23.963.425,11

14 24.158.780,03

15 24.355.706,78

16 24.554.205,34

17 24.754.275,73

18 24.922.572,87

19 25.092.105,02

20 25.262.759,90

Total (R$) 469.758.085,48

Dessa forma, os valores utilizados para o Ce-

nário I foram os obtidos na fase de diagnóstico 

do município, permanecendo a continuação da 

terceirização sob responsabilidade de empresas 

contratadas para os serviços de coleta, limpeza e 

manutenção dos contêineres, operação da cen-

tral de triagem, transporte e disposição final dos 

rejeitos e limpeza urbana.

O investimento inicial para implantação do Ce-

nário II foi orçado em R$ 18.017.412,43. Um fi-

nanciamento da linha Saneamento para Todos 

do governo federal brasileiro foi simulado para 

esse investimento e diluído ao longo do hori-

zonte. Além disso, foi considerado o gasto com a 

aplicação da coleta seletiva, programas e educa-

ção ambiental e o gasto de operação da CMRSU, 

que será composto pelos gastos com insumos, 

tais como materiais de escritório e limpeza, con-

tas de água, luz, internet e telefone, mão de obra, 

despesas com máquinas e equipamentos e des-

pesas legais. Na Tabela 4 apresentam-se os cus-

tos operacionais para implantação do Cenário II.

Tabela 4: Custo operacional do Cenário II

Ano Coleta (R$) Manutenção 
contêineres (R$)

Educação 
ambiental (R$)

Cooperativa de 
Recicladores (R$)

Operação da 
CMRSU (R$)

Limpeza Urbana 
(R$) Total (R$)

1 7.020.000,00 1.637.160,00 60.000,00 72.000,00 2.763.221,38 3.300.000,00 14.852.381,38

2 7.080.891,84 1.651.429,12 60.370,64 72.055,28 2.786.786,64 3.328.174,96 14.979.708,48

3 7.142.849,28 1.665.879,04 60.898,88 72.685,76 2.811.170,88 3.357.296,32 15.110.780,16

4 7.205.352,12 1.680.456,16 61.431,77 73.321,79 2.835.769,77 3.386.674,03 15.243.005,64

5 7.268.400,36 1.695.160,48 61.969,31 73.963,37 2.860.583,31 3.416.308,09 15.376.384,92

6 7.331.994,00 1.709.992,00 62.511,50 74.610,50 2.885.611,50 3.446.198,50 15.510.918,00

7 7.391.769,84 1.723.933,12 63.021,14 75.218,78 2.909.137,14 3.474.294,46 15.637.374,48

8 7.451.982,00 1.737.976,00 63.534,50 75.831,50 2.932.834,50 3.502.595,50 15.764.754,00

9 7.512.739,56 1.752.146,08 64.052,51 76.449,77 2.956.746,51 3.531.152,89 15.893.287,32

10 7.573.969,80 1.766.426,40 64.574,55 77.072,85 2.980.844,55 3.559.932,45 16.022.820,60

11 7.635.672,72 1.780.816,96 65.100,62 77.700,74 3.005.128,62 3.588.934,18 16.153.353,84

12 7.697.921,04 1.795.334,72 65.631,34 78.334,18 3.029.627,34 3.618.192,26 16.285.040,88

13 7.760.642,04 1.809.962,72 66.166,09 78.972,43 3.054.312,09 3.647.672,51 16.417.727,88

14 7.823.908,44 1.824.717,92 66.705,49 79.616,23 3.079.211,49 3.677.409,11 16.551.568,68

15 7.887.683,88 1.839.591,84 67.249,23 80.265,21 3.104.311,23 3.707.384,97 16.686.486,36

16 7.951.968,36 1.854.584,48 67.797,31 80.919,37 3.129.611,31 3.737.600,09 16.822.480,92

17 8.016.761,88 1.869.695,84 68.349,73 81.578,71 3.155.111,73 3.768.054,47 16.959.552,36

18 8.071.265,52 1.882.407,36 68.814,42 82.133,34 3.176.562,42 3.793.672,38 17.074.855,44

19 8.126.169,12 1.895.212,16 69.282,52 82.692,04 3.198.170,52 3.819.478,28 17.191.004,64

20 8.181.436,32 1.908.101,76 69.753,72 83.254,44 3.219.921,72 3.845.455,08 17.307.923,04

Total 152.133.378,12 35.480.984,16 1.297.215,27 1.548.676,29 59.874.674,65 71.506.480,53 321.841.409,02
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Sendo assim, para que o modelo de gerencia-

mento dos resíduos sólidos do Cenário Norma-

tivo seja implantado no município por um perío-

do de 20 anos, foi considerado: a) Investimento 

inicial com a implantação da CMRSU; b) Custos 

operacionais com coleta, manutenção de contêi-

neres, educação ambiental, apoio à cooperativa 

de recicladores, operação da CMRSU e limpeza 

urbana. A Tabela 5 apresenta um quadro resumo 

com o custo total do Cenário II.

Tabela 5: Gasto total do Cenário II

Ano Financiamento - investimento inicial (R$) Custos operacionais (R$) Total (R$)

0 900.870,62 - 900.870,62

1 2.681.591,55 14.852.381,38 17.533.972,93

2 2.578.892,30 14.979.708,48 17.558.600,78

3 2.476.193,05 15.110.780,16 17.586.973,21

4 2.373.493,80 15.243.005,64 17.616.499,44

5 2.270.794,55 15.376.384,92 17.647.179,47

6 2.168.095,30 15.510.918,00 17.679.013,30

7 2.065.396,04 15.637.374,48 17.702.770,52

8 1.962.696,79 15.764.754,00 17.727.450,79

9 1.859.997,54 15.893.287,32 17.753.284,86

10 1.757.298,29 16.022.820,60 17.780.118,89

11 1.654.599,04 16.153.353,84 17.807.952,88

12 1.551.899,79 16.285.040,88 17.836.940,67

13 1.449.200,54 16.417.727,88 17.866.928,42

14 1.346.501,29 16.551.568,68 17.898.069,97

15 1.243.802,04 16.686.486,36 17.930.288,40

16 - 16.822.480,92 16.822.480,92

17 - 16.959.552,36 16.959.552,36

18 - 17.074.855,44 17.074.855,44

19 - 17.191.004,64 17.191.004,64

20 - 17.307.923,04 17.307.923,04

Total (R$) 352.182.731,55

Na Tabela 6 está apresentado um resumo dos cenários, onde foi realizada uma média dos custos.

Tabela 6: Diferença média entre os cenários

Cenário Custo total (R$) Média do custo anual (R$) Média do custo mensal (R$)

Cenário I 469.758.085,48 23.487.904,27 1.957.325,36

Cenário II 352.182.731,55 17.609.136,58 1.467.428,05

A análise dos cenários demonstrou que o Cenário 

II é o mais viável do ponto de vista econômico, re-

duzindo os custos com o gerenciamento dos RSU 

em aproximadamente 25%. Além disso, trará 

também uma série de outros benefícios sociais e 

ambientais para o município.

Um estudo semelhante realizado por Tan et al. 

(2014) em Iskandar, Malásia, também indicou 

um modelo de otimização que previu melhorar 

a combinação de tecnologias de tratamento de 

resíduos, gerando um custo otimizado em uma 

solução eficaz para a gestão de RSU. A alocação 

ótima do sistema de gerenciamento em termos de 

porcentagem foi aterro sanitário com recupera-

ção de energia (14%), incineração com aproveita-

mento energético (3%), instalações de reciclagem 

de materiais (56%) e compostagem (27%). Esse 

cenário seria capaz de atingir a meta de energia 
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renovável, atingir o objetivo de reciclagem e pro-

mover a compostagem como alternativa de redu-

ção de resíduos para a região em estudo. 

Sendo assim, é possível relacionar o presente es-

tudo com os resultados de Tan et al. (2014), pois 

o gerenciamento de RSU é um assunto amplo e 

multidimensional onde a realidade de cada re-

gião e/ou país é bem diferente, sendo necessário 

estudar e diagnosticar a situação do objeto de 

estudo para  ter condições de propor melhorias 

no sistema.

A despesa total com o manejo dos RSU pode ser 

calculada por habitante. Levando-se os custos 

dos cenários para valores atuais, tem-se a um 

valor per capita médio, conforme apresentado 

na Fig. 4.
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Figura 4 - Custo per capita com o gerenciamento dos RSU para os cenários analisados.

Segundo Diagnóstico do Manejo de Resíduos Só-

lidos Urbanos – 2013 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2013), dentre os municípios que participaram da 

edição, a despesa total com o manejo dos RSU re-

sulta em um valor médio anual de R$ 105,74 por 

habitante, partindo de um patamar de R$ 77,98 

por habitante nas regiões Norte e Sul e chegando 

ao patamar de R$ 115,99 por habitante nas re-

giões Sudeste e Centro-Oeste.

Visto de outra forma, segundo o porte popula-

cional dos municípios brasileiros de médio porte, 

para os municípios onde o número de habitantes 

varia de 100.001 a 250.000, a despesa per capita 

anual com o manejo dos RSU é de R$ 76,43 por 

habitante (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013).

Observa-se que o cenário I tem uma despesa per 

capita (R$112,30 hab/ano) com o manejo de RSU 

próximo da média nacional (R$ 105,74 hab/ano). 

Porém, quando se avalia que o município está in-

serido na região Sul do Brasil e o número de habi-

tantes é de um município de médio porte, o valor 

do Cenário I é superior, considerando os dados 

apresentados no Diagnóstico do Manejo de Re-

síduos Sólidos Urbanos – 2013 (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013).

Analisando os dados a partir do percentual que 

cada etapa do gerenciamento, pode-se verificar 

quanto cada etapa representa no valor total do 

custo, conforme pode ser visto na Fig. 5.
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Figura 5 - Percentual de cada etapa para os cenários.

Verifica-se que o investimento inicial no Cenário 

II representa menos de 10% do valor anual com 

os custos do gerenciamento de RSU, quando dis-

tribuídos ao longo do período analisado. Sendo 

assim, o investimento inicial do Cenário II é re-

cuperado pelo aproveitamento dos materiais por 

meio: do aumento da taxa de reciclagem, da am-

pliação da coleta seletiva; da triagem mais efi-

ciente e com a compostagem, diminuindo desta 

forma a quantidade de rejeitos gerados.

No que se refere aos custos de triagem, trans-

porte e disposição final, verifica-se que no Ce-

nário I representam 46,77% do custo total; já 

no Cenário II os custos com investimento inicial 

e operação da CMRSU representam 27,19% do 

custo total. 

Os custos diminuem significativamente no Ce-

nário II, quando se propõe o fim da terceirização 

dos serviços em algumas etapas do gerencia-

mento. No Cenário II, propõe-se que a opera-

ção da CMRSU seja realizada pela administração 

municipal, proprietária da usina, e contabilizada 

nos custos operacionais da CMRSU, reduzindo o 

custo dessa etapa.

A etapa de coleta é a mais representativa nos 

custos de gerenciamento de RSU para os dois 

cenários. Isso também se confirma em outros 

estudos realizados, como por Lohri, Camenzind e 

Zurbrügg (2014) e por Guerrero, Maas e Hogland 

(2013). Segundo Tavares et al. (2009), a etapa de 

coleta pode representar até 70% dos custos to-

tais de gerenciamento dos RSU. Esse custo pode-

rá ser diminuído por meio de diferentes medidas 

que poderão ser adotadas, como tamanho e uso 

eficiente dos veículos de coleta, aquisição de veí-

culos que consomem menos combustível, rotas 

de coleta mais eficientes, etc. 

Com a implantação da coleta seletiva em todo 

o município, o custo do gerenciamento aumen-

tou. Sendo assim, a eficiência na etapa de tria-

gem e reciclagem foi melhor, diminuindo, dessa 

forma, a quantidade de rejeitos para disposição 

final, e, consequentemente reduzindo os custos 

totais e com os impactos ambientais globais. 

As vantagens de investir no gerenciamento dos 

RSU são inúmeras, e é imprescindível que os 

municípios tenham atitudes proativas buscan-

do alternativas locais para otimizar o sistema e 

reduzir os custos.
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Isso também foi concluído em um estudo realiza-

do em Pequim, na China. Os autores analisaram 

a otimização da ecoeficiência para o gerencia-

mento de RSU considerando os impactos am-

bientais e os custos com a gestão. Foram analisa-

das as etapas de coleta seletiva, compostagem, 

aterro sanitário e incineração. A relação de se-

paração durante a coleta de RSU e a proporção 

das técnicas utilizadas para o tratamento foram 

os principais indicadores para medidas de oti-

mização. Para a cidade de Pequim, um aumento 

na proporção de separação de resíduos durante 

a coleta provou ser a medida mais eficaz, com 

maior pontuação de ecoeficiência (YANG; ZHOU; 

XU, 2015).

Ferreira et al. (2014) avaliaram a taxa de retorno 

econômica e ambiental alcançada com a imple-

mentação de um sistema de reciclagem de re-

síduos em Portugal. A conclusão do estudo foi 

que as operações de eliminação dos resíduos 

provaram ser mais caras (principalmente do 

ponto de vista ambiental) do que a reciclagem, 

que reduz os custos econômicos e também os 

danos ambientais. Ou seja, a pesquisa se mos-

trou favorável à reciclagem dos resíduos e não 

à incineração direta. Os autores estão de acor-

do com a nossa  opinião de que a triagem e a 

reciclagem são etapas fundamentais no geren-

ciamento do RSU quando se refere ao retorno 

econômico e ambiental.

No Ásia, Othman et al. (2013) analisaram a apli-

cação da Análise do Ciclo de Vida para a avalia-

ção do gerenciamento de RSU para vários países 

asiáticos. O estudo incidiu sobre a avaliação de 

impactos ambientais de diversas tecnologias de 

tratamento de resíduos e concluiu que a recicla-

gem, a digestão anaeróbia e os tratamentos tér-

micos são tecnologias eficazes para esses países. 

Portanto, fica claro que independentemente da 

região analisada, promover a reciclagem é es-

sencial e viável, independentemente da tecnolo-

gia adotada para disposição final.

Comparando os dois cenários do presente estudo, 

é possível verificar que o Cenário II é o que apre-

senta o menor custo total. Além disso, é um Ce-

nário que atende à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, cumprindo a Lei 12.305 (BRASIL, 2010). 

Os benefícios com a implantação do Cenário 

II vão além dos econômicos e administrativos; 

compreendem também as esferas sociais e am-

bientais. Além da geração de emprego e renda, o 

município passaria a ser o responsável pela dis-

posição final dos rejeitos gerados em seu territó-

rio, eliminando-se os riscos ambientais de trans-

portar rejeitos por mais de 300 km de distância, 

conforme vem sendo realizado.

Um dos fatores mais controversos durante a to-

mada de decisão acerca da adoção de uma tec-

nologia de tratamento e disposição final se refere 

às oportunidades de geração de emprego perdi-

das ou oportunizadas (FADE, 2014). O Cenário II é 

o mais intensivo no quesito necessidade de mão 

de obra local, contribuindo dessa forma com a 

inclusão social, por empregar uma comunidade 

de trabalhadores pouco qualificados, compostos 

por catadores de materiais recicláveis, associa-

dos ou não.

Com a conscientização da população sobre edu-

cação ambiental e coleta seletiva, espera-se que 

ocorra uma correta segregação dos resíduos. Com 

uma estrutura completa de triagem, seria possível 

inserir e formalizar a atividade dos catadores e re-

cicladores, valorizando-os. A reciclagem aumen-

taria de forma gradual, e a parcela orgânica seria 

aproveitada por meio da compostagem. 

A compostagem apresentou várias vantagens 

no Cenário II. Além da possibilidade de geração 

de um composto orgânico de qualidade, que po-

derá ser utilizado para diversos fins, há redução 

de rejeitos encaminhados para disposição final, 

diminuindo os impactos ambientais decorren-

tes. A unidade de compostagem geraria empre-

go e renda, sendo possível inserção social, e os 
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custos operacionais e de implantação seriam 

baixos, quando comparados com os custos de 

disposição no aterro sanitário. Yang, Zhou e Xu 

(2015) também chegaram à conclusão de que a 

compostagem é mais eficaz quando comparada 

a outras tecnologias de tratamento, pois gera 

menor impacto ambiental e os custos econômi-

cos são menores.

No Cenário II, o volume de rejeitos enviado para 

disposição final seria menor, e por meio de téc-

nicas de engenharia haveria uma solução segura 

de disposição, um aterro sanitário. Além disso, o 

Cenário II poderá ser complementado com a ins-

talação de sistemas de aproveitamento energé-

tico, visando à comercialização de energia elétri-

ca e a geração de créditos de carbono.

Sendo assim, verifica-se que a aplicação das di-

retrizes estabelecidas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos reduz os custos com o geren-

ciamento dos RSU. Dessa forma, os municípios 

podem atender à legislação e ainda ter benefí-

cios econômicos, ambientais e sociais. 

Em muitos municípios brasileiros, o cenário 

inercial se repete, e as administrações públicas 

adotam medidas corretivas, atingidas em curto 

prazo, que solucionam parcialmente e momen-

taneamente os problemas relacionados aos RSU. 

Contudo, é necessário que os gestores públicos 

mudem essa visão, passando a adotar medidas 

preventivas de médio e longo prazo, pois somen-

te dessa forma os problemas existentes serão 

solucionados e novos problemas serão evitados.

A CMRSU é um modelo que otimiza o sistema, re-

duz os custos com a gestão e preconiza acima de 

tudo o atendimento da Política Nacional de Resí-

duos Sólidos, podendo ser aplicada em outros mu-

nicípios brasileiros e com condições semelhantes 

no mundo. A partir desse princípio, os municípios 

aderem a uma gestão integrada e visam ao cum-

primento da hierarquia proposta para a gestão 

dos resíduos: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final am-

bientalmente adequada dos rejeitos.

Com a implantação do Cenário Normativo, pode- 

se firmar o marco norteador para a consecução 

de uma gestão sustentável dos resíduos. E tal 

gestão ocorrerá mediante o desenvolvimento e o 

incentivo constantes da prática da coleta seleti-

va, das ferramentas relacionadas ao incremento 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, do ordenamento das ações 

de reciclagem e reaproveitamento de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, dos processos de mo-

nitoramento e fiscalização, da integração e edu-

cação ambiental e social e da cooperação técni-

ca financeira entre o setor público. Além disso, 

outro aspecto futuro que pode ser adicionado ao 

cenário normativo é o aproveitamento energéti-

co no aterro sanitário.

A GIRSU é uma questão multidimensional. Mui-

tos municípios procuram equipamentos e tec-

nologias inovadoras como um caminho para en-

contrar soluções à diversidade de problemas que 

enfrentam. Um estudo realizado por Guerrero, 

Maas e Hogland (2013) mostra que um sistema 

eficaz não se baseia apenas em soluções tecno-

lógicas, mas também em aspectos que devem 

estar presentes para que o sistema global fun-

cione, como a questão jurídica, institucional, 

ambiental, sócio cultural e econômica.

Dessa forma, fica evidente que os dados obtidos 

no presente estudo confirmam o relato de Guer-

rero, Maas e Hogland (2013). O Brasil possui uma 

legislação muito ampla e completa no que tan-

ge o quesito resíduos sólidos. A Política Nacional 

de Resíduos Sólidos considera todos os aspectos 

que devem estar presentes na gestão, porém fal-

ta colocar em prática os critérios estabelecidos e 

mudar a realidade dos municípios brasileiros.

Os serviços de gerenciamento de resíduos sóli-

dos urbanos têm um custo bastante significati-

vo no orçamento público, e as despesas não são 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 203-219 | Ed. Esp. Set. 2020

Berticelli R, Pandolfo A, Korf EP, Pasquali PB, Mulinari, J



217

recuperadas. Nesse sentido, é imprescindível que 

haja uma infraestrutura adequada, com recursos, 

equipamentos, manutenções, operação e equipe 

técnica qualificada. Dessa forma, com o interes-

se dos dirigentes municipais na questão de ges-

tão de resíduos, com a participação dos usuários 

dos serviços e a boa administração dos recursos, 

é possível criar um sistema mais sustentável.

4 CONCLUSÃO
O presente trabalhou avaliou a viabilidade econô-

mica de cenários voltados para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos urbanos de um município 

Brasileiro de médio porte, verificando redução 

dos custos e atendimento à legislação. Conclui-se 

que o cenário normativo é uma alternativa efetiva 

para a otimização do gerenciamento dos RSU nos 

municípios brasileiros. Os benefícios com a im-

plantação do Cenário II vão além dos econômicos 

e administrativos, compreendendo também as 

esferas sociais, ambientais e legais. 

Os principais aspectos levantados nesta pesqui-

sa, que podem ser aplicados a outros municípios 

de médio porte, estão descritos a seguir.

A coleta seletiva é uma medida de otimização no 

gerenciamento de RSU. Os custos dessa etapa 

são significativos em municípios de médio por-

te, entretanto esse aumento se torna irrelevante 

quando o aperfeiçoamento das etapas de tria-

gem e compostagem foi atingido. Além disso, é 

fundamental que os municípios destinem recur-

sos para a educação ambiental.

Com um processo de triagem eficiente e apro-

veitamento dos resíduos orgânicos por meio da 

compostagem, é possível reduzir os custos com a 

destinação dos rejeitos, gerar emprego e renda e 

diminuir os impactos ambientais.

A terceirização dos serviços pode ser uma boa 

alternativa em algumas etapas do gerencia-

mento, porém os custos operacionais são redu-

zidos quando a administração é realizada pelo 

próprio município.

A criação de uma Central Municipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos – CMRSU é uma opção viável e 

uma maneira de reduzir os custos com a gestão 

dos resíduos, além de apresentar uma série de 

benefícios sociais e ambientais.

O estudo realizado visou estabelecer uma nova 

dinâmica nas políticas municipais destinadas 

aos resíduos sólidos, propondo uma atuação in-

tegrada entre os serviços prestados à população, 

visando maior eficiência, eficácia, integração 

social e sustentabilidade. Com isso será possível 

garantir a correta gestão dos RSU de acordo com 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, 

diminuindo custos e proporcionando à popula-

ção melhorias contínuas no setor e, consequen-

temente, na qualidade do Saneamento Básico 

dos municípios.

É fato que a PNRS considera todos os aspectos 

que devem estar presentes na gestão de RSU, 

porém ainda falta colocar em prática os critérios 

estabelecidos na legislação para mudar a reali-

dade dos municípios brasileiros. Acredita-se que 

estudos como esse possam diminuir a resistên-

cia dos municípios quanto à mudança, pois os 

resultados demonstram viabilidade. Entretanto, 

nessa fase de tomada de decisão, o simples ge-

renciamento de RSU passa a ser complexo dentro 

do sistema de gestão, que envolve, entre outros, 

conceitos políticos e culturais.
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