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Resumo
A Análise do Custo do Ciclo de Vida (ACCV) auxilia na verificação dos custos existentes em cada etapa de ciclo 

de vida de um determinado produto, ajudando no reconhecimento de gastos com aquisição, operação, ma-

nutenção, transporte e disposição final. Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente em Manto de Lodo (UASB), 

usados em Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), geram dois subprodutos que podem ser utilizados: 

lodo e biogás. O objetivo deste estudo foi realizar a análise do custo do ciclo de vida de quatro diferentes ce-

nários de tratamento e destinação final do lodo e biogás. A unidade funcional utilizada foi o tratamento e o 

gerenciamento dos subprodutos, ao tratar 1 m3 de esgoto doméstico. O cenário base, lodo sendo higienizado 

por meio da estabilização alcalina prolongada e destinado para agricultura, é o cenário com o menor custo 

do ciclo de vida. O alto custo dos cenários 1, secagem térmica do lodo utilizando o biogás, e cenários 2 e 3, 

utilização do calor da combustão do lodo, deve-se ao valor de aquisição do equipamento para a secagem do 

lodo, representando 56% do total, incluindo-se custos de implantação e operação. O cenário 3 previu o ater-

ro sanitário como destinação final das cinzas da combustão do lodo.

Palavras-chave: ACCV. Estabilização alcalina prolongada. Reatores anaeróbios. Secador térmico de lodo. Uso 

agrícola do lodo.

Abstract
The Life Cycle Cost Analysis (ACCV) assists in verifying the costs that exist in each stage of the life cycle of a given 

product, helping to recognize expenses with acquisition, operation, maintenance, transportation and final disposal. 

Upflow anaerobic sludge blanket reactors (UASB), used in the wastewater treatment plant (WWTP), generate two 

by-products that can be used: sludge and biogas. The objective of the present study was to perform life cycle cost 

analysis of four different treatment scenarios and final disposal of biological sludge and biogas. The functional 

unit used was the treatment and management of by-products, when treating 1 m3 of domestic effluent. The ba-

seline scenario, sludge being sanitized through prolonged alkaline stabilization and intended for agriculture, is the  

scenario with the lowest life cycle cost. The high cost of scenarios 1, thermal drying of the sludge using biogas,  

ARTIGO ORIGINAL
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1 INTRODUÇÃO
A Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida -  

ASCV é uma metodologia e uma ferramenta de 

apoio à decisão baseada em uma abordagem sis-

temática que busca verificar o nível de sustenta-

bilidade (impactos ambientais, econômicos e so-

ciais) de um produto, serviço ou processo dentro 

do ciclo de vida do objeto em estudo (NGUYEN et 

al., 2017; ZORTEA, 2015). Dessa forma, esse pla-

nejamento, baseado nos princípios da sustenta-

bilidade, resultou na incorporação das metodolo-

gias denominadas Custos do Ciclo de Vida (CCV) 

e Avaliação do Ciclo de Vida Social (ACV-S). Por-

tanto, a ASCV acabou sendo uma agregação da 

ACV-A, CCV e ACV-S (ZORTEA, 2015; TRAVERSO, 

et al., 2012; UNEP/SETAC, 2011).

A ACV-A é uma entre as várias técnicas de gestão 

ambiental com o objetivo de identificar os pos-

síveis impactos associados aos produtos/servi-

ços, tanto na sua fabricação como no consumo. 

É utilizada para o estudo das cargas ambientais 

associadas aos diversos estágios de um sistema 

ou produto, pelo levantamento e quantificação 

da energia e dos materiais necessários (entradas) 

e dos resíduos e emissões liberados ao meio am-

biente (saídas). Assim como na ACV-A, a ACV-S 

avalia o produto ao longo do seu ciclo de vida, mas 

com o objetivo de avaliar os aspectos sociais e so-

cioeconômicos e seus potenciais impactos positi-

vos e negativos. Já na ACCV, o objetivo é calcular 

o custo total da propriedade durante toda a vida 

útil de um ativo (HUPPES et al., 2004; ONG et al., 

2012; LIM et al., 2008; NGUYEN et al., 2017). A 

Análise do Custo do Ciclo de Vida (ACCV) auxilia 

na verificação dos custos existentes em cada eta-

pa de ciclo de vida de um determinado produto, 

ajudando no reconhecimento de gastos com aqui-

sição, operação, manutenção, transporte e dispo-

sição final (DHILLON, 2013).

A tecnologia de reatores de manta de lodo 

(UASB/RALF) é a segunda mais empregada em 

termos de número de instalações de estações 

de tratamento de esgotos no Brasil (NOYOLA et 

al., 2012; BRASIL, 2017) e representa 94,6% das 

Estações existentes no Paraná (ROSS, 2015). Nas 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, a 

tecnologia de reatores UASB é a tecnologia mais 

empregada, representando aproximadamente 

40% das estações. Essa proporção eleva-se para 

51% quando há análise específica de Estações 

de Tratamento de Esgotos - ETEs de médio porte. 

Nota-se ainda a presença significativa dos rea-

tores UASB entre as opções tecnológicas apli-

cadas a estações com capacidade instalada de 

tratamento superior a 100.000 habitantes (40% 

das ETEs implantadas), em número superior ao 

processo de lodos ativados (CHERNICHARO et 

al., 2018). A tecnologia apresenta como carac-

terística a geração de lodo adensado e estabili-

zado e geração de biogás rico em metano, sen-

do o poder calorífico deste último ainda pouco 

aproveitado. Os dois subprodutos precisam ser 

gerenciados de forma ambientalmente correta, 

sanitariamente segura e economicamente viável 

(POSSETTI et al., 2015).

Uma das formas de higienização do lodo é a Es-

tabilização Alcalina, que ocorre quando quanti-

dade suficiente de material alcalino, geralmente 

cal, é adicionada ao lodo para aumentar o pH até 

12, resultando em uma redução da população 

Análise do custo de ciclo de vida do tratamento e destinação final do lodo e biogás, provenientes de ETE que emprega reatores do tipo UASB

2 and 3, using the heat of combustion of the biological sludge, is due to the acquisition value of the equipment for 

drying the sludge using the biogas and sludge heat represents 56% of the total, including deployment and opera-

ting costs. Scenario 3 predicted the sanitary landfill as the final disposal of the ash from the combustion of sludge.

Keywords: Anaerobic reactors. Biogas. Biological sludge. Life cycle cost analysis. Sludge thermal dryers.
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de microrganismos e da potencial ocorrência de 

odores (METCALF & EDDY 2016). A cal virgem 

(CaO) e a cal hidratada (Ca(OH)
2
) são os produtos 

mais utilizados. A cal virgem é o produto mais in-

dicado quando aplicado em lodos já na fase sóli-

da. Estudos mostram que dosagens de CaO entre 

30% a 50% da massa seca de lodo são capazes 

de alcançar as características necessárias para 

a produção de biossólidos. O lodo, após mistu-

rado, deve permanecer em local coberto por um 

período de 30 dias para que complete a higieni-

zação (ANDREOLI et al. 2014; PARANÁ, 2009). 

Tal atividade é desenvolvida na Unidade de Ge-

renciamento de Lodo - UGL, que é definida pela 

Resolução Sema 021 (PARANÁ, 2009) como uma 

unidade, vinculada ou não a uma ETE, que reali-

za o gerenciamento de lodo gerado por uma ou 

mais ETEs para fins de reciclagem agrícola.

Como alternativa à Estabilização Alcalina Prolon-

gada - EAP, foram desenvolvidos estudos relati-

vos à secagem térmica e à combustão do lodo. 

Para a secagem térmica, é recomendável um teor 

de sólidos na alimentação entre 15-30%, obtido 

por meio do desaguamento mecânico ou de leitos 

de secagem. O processo consiste no aquecimen-

to do lodo, em ambiente hermeticamente fecha-

do, com a consequente evaporação e coleta da 

umidade presente. O biogás dos reatores UASB 

pode ser utilizado como fonte de energia para 

realizar a secagem do lodo. Em condições ideais 

são necessários 2.744 kJ (655 kcal) para evapo-

rar 1 kg de água presente no lodo (ANDREOLI et 

al., 2014). O Guia Técnico de Aproveitamento do 

Biogás cita valores entre 3.352,01 e 4.190,01 kJ 

(BRASIL, 2015). Possetti et al. (2015) verificaram, 

em um experimento piloto, que a energia neces-

sária para remover 1 kg de água presente no lodo 

foi, em média, de 5.543,39 kJ. A Fig. 1 demonstra 

o sistema térmico de secagem de lodos movido 

a biogás.

Para a realização da combustão do lodo e  seu 

aproveitamento calorífico, é necessário aco-

plar a unidade para a sua combustão. De acor-

do com experimento realizado por Possetti et al., 

(2015) o poder calorífico inferior do lodo seco é 

de 2.497,84 kcal/kg. A Fig. 2 demonstra o siste-

ma térmico de secagem de lodos movido ao calor 

proveniente da combustão do lodo.

 
Figura 1: Representação esquemática do sistema térmico piloto de secagem de lodos movido a biogás

Fonte: Possetti et al. (2015).

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 06-17 | Out a Dez, 2020



9

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade para 
combustão do lodo 

Secador térmico 

Figura 2: Representação esquemática do sistema térmico piloto de secagem de lodos  
movido ao calor da gerado pela combustão do lodo

Fonte: Albrecht (2017a). 

Com relação à destinação final do lodo, os prin-

cipais empregos são o aterro sanitário e o uso 

agrícola. Em vários países do mundo, o uso agrí-

cola, em diferentes proporções, é uma das alter-

nativas de destinação final para o lodo de esgoto 

gerado nas ETEs. Nos Estados Unidos, as cerca 

de 16.500 estações municipais de tratamen-

to de esgoto produzem aproximadamente oito 

milhões de toneladas secas de lodo a cada ano. 

Tradicionalmente, as opções para destinação do 

lodo de esgoto têm sido a incineração (17%), o 

aterro sanitário (28%) ou a aplicação em solos 

para produção agrícola, florestal e recuperação 

de áreas (45%). Na Austrália, o uso agrícola re-

presenta 75% da destinação final, sofrendo um 

aumento significativo nos últimos anos: 55% 

em 2010, 59% em 2013 e 64% em 2015 (AUS-

TRÁLIA, 2018). Na União Europeia, países como 

Portugal, Irlanda, Reino Unido, Espanha e Bulgá-

ria possuem destinação agrícola, representando 

mais de 50% do destino final total. 

No Brasil, a Resolução Conama 375/06 regula-

menta o uso agrícola do lodo de esgoto (BRASIL, 

2006). No estado do Paraná, a Resolução Sema 

021/09 (PARANÁ, 2009) contém os procedimen-

tos, padrões e requisitos para a utilização do 

lodo em áreas agrícolas definidos na Resolução 

Conama 375/06, sendo em alguns aspectos mais 

restritiva que a resolução federal. Devido à sazo-

nalidade na demanda de aplicação de fertilizante 

de diferentes culturas, fica inviável a totalidade 

da aplicação do lodo gerado na agricultura, ne-

cessitando também o destino em aterro sanitá-

rio ser uma das opções.

Atualmente, o aterro é a alternativa mais empre-

gada para o gerenciamento do lodo de ETE no 

Brasil. Nesse contexto, destacam-se os elevados 

gastos no transporte, a taxa para a disposição 

em aterro e o desperdício do potencial dos nu-

trientes e/ou energético do lodo desidratado. 

O biogás produzido em reatores UASB é compos-

to majoritariamente por metano, nitrogênio e 

dióxido de carbono. Em menores concentrações, 

é também composto por sulfeto de hidrogênio, 

oxigênio, hidrogênio, monóxido de carbono, 

amônia e siloxanos (SILVEIRA et al., 2015; CA-

BRAL et al., 2016; CABRAL et al., 2017).

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 06-17 | Out a Dez, 2020
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A variação da produção de biogás em reatores 

UASB é de 4,8 – 18 NL de biogás/habitante.dia. 

Assumindo-se que 60% desse gás possa ser cap-

tado e 40% seja perdido devido à dissolução no 

efluente, pode ser esperada uma captação máxi-

ma de 10 NL de biogás/habitante.dia. Cerca de 7 

NL de biogás/habitante.dia estariam sendo per-

didos junto com o efluente (PRESSINOTTI; SILVA, 

2015; DUARTE et al., 2018, PAULA, 2019; LOBA-

TO et al., 2012).

Atendendo à legislação, usualmente, nas esta-

ções de tratamento de esgoto do Brasil, o biogás 

gerado no processo de tratamento do esgoto 

doméstico é captado e conduzido para queima 

em flares abertos (equipamentos que promo-

vem a destruição dos elementos componentes 

do biogás pelo processo de combustão) (PARA-

NÁ, 2014; ABNT, 2011). Os queimadores abertos 

possuem eficiência de 50%. Nos queimadores 

fechados, em experimento piloto na Companhia 

de Saneamento do Paraná, a eficiência foi de até 

98% de remoção de CH4 e de 95% de H2S (KA-

MINSKI et al., 2018). 

Este estudo tem como objetivo realizar a análise 

do Custo de Ciclo de Vida - CCV da fase opera-

cional do tratamento e destinação final do lodo e 

biogás, sendo um cenário base, onde o biogás é 

apenas queimado em flare, e três cenários onde 

este é utilizado na própria ETE. Estudos anterio-

res realizaram a avaliação das dimensões am-

biental e social do cenário base e propostos. Os 

resultados obtidos na ACV-A mostraram que o 

uso do biogás, gerado nos reatores UASB, para 

a secagem do lodo tem o potencial de reduzir 

os impactos ambientais em todas as categorias 

avaliadas. Com relação à ACV-S, o melhor de-

sempenho foi referente ao cenário onde ocor-

re a combustão do lodo, pois ocorre uma maior 

inertização do lodo e este apresenta-se com um 

maior potencial agronômico (AMARAL et al., 

2018; AMARAL et al., 2017).

2 METODOLOGIA
A ETE em estudo se situa no município de Curi-

tiba - PR, atendendo à Bacia do Ribeirão Pa-

dilha. A ETE possui capacidade para tratar  

440 L.s-1 de esgoto doméstico, atendendo uma po-

pulação de até 235.000 habitantes. A vazão média 

atual de operação é de 365 L.s-1. No que diz respeito 

ao tratamento preliminar do esgoto, a ETE é dota-

da de duas grades mecanizadas com espaçamen-

to de 3 mm e um desarenador tipo Dorr - Oliver.  

Para a etapa de tratamento biológico do esgo-

to, possui seis reatores tipo UASB (tratamento  

secundário) e duas lagoas facultativas aeradas 

(pós-tratamento). 

O lodo produzido nos reatores UASB e na lagoa 

aerada é periodicamente descartado e, poste-

riormente, desaguado em uma centrífuga. De-

pois disso, o lodo é submetido ao processo de 

EAP na denominada UGL (BITTENCOURT, 2014), 

armazenado e disposto na agricultura.

Os dados de volume de lodo, teor de sólidos to-

tais, consumo de polímero, consumo de cal vir-

gem, volume de lodo desaguado e de consumo 

de energia elétrica de todos os equipamentos 

utilizados pelo tratamento do lodo são refe-

rentes aos anos de 2014, 2015 e 2016 (KOGA, 

2016). No levantamento do consumo de energia 

da etapa de desaguamento do lodo foram con-

siderados os seguintes equipamentos: bomba 

dosadora do polímero, agitadores do tanque de 

polímero, centrífuga e rosca transportadora do 

lodo. Para a determinação da massa de lodo, ex-

pressa em kg, foram utilizadas as densidades dos 

lodos (1.030 kg/m3 para o lodo bruto e 1.050 kg/

m3 para o lodo desaguado) descritas por Andre-

oli et al. (2014). O teor de metano no biogás foi 

calculado utilizando o software Probio 1.0 (pior 

cenário), levando em consideração a carga or-

gânica afluente diária e calculada mensalmente 

pelo software nos anos de 2014 e 2015. A vazão 

média foi de 29.297 m3/dia e a concentração de 

DQO de 545 mg.L-1. A Tabela 1 apresenta as ca-

Amaral KGC, Aisse MM, Possetti GRC
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racterísticas do lodo bruto e desaguado, corres-

pondente à unidade funcional.

Tabela 1: Teor de sólidos secos e massa 
correspondente do lodo anaeróbio da ETE.

Material ST (%) Massa Total (kg)*

Lodo Bruto Equalizado 2,60 2,51

Lodo desaguado 19,95 0,31

Clarificado (Saída da Centrífuga) 0,17 -

Captura da Centrífuga (%) 93,7 -

Fonte: *KOGA (2016)

A unidade funcional do estudo é o gerenciamen-

to dos subprodutos, lodo e biogás gerados ao 

tratar 1 m3 de efluente doméstico, englobando 

as fases de tratamento e destinação final. Os flu-

xos de referência são de 0,052 Nm3 de biogás e 

2,51 kg de lodo, obtidos de reator anaeróbio tipo 

UASB e das lagoas de pós tratamento. O limite do 

sistema, destacando o estudo de caso e cenários 

propostos, é apresentado na Fig. 3.

 

Figura 3: Cenários considerados neste estudo com relação ao tratamento e à destinação do lodo e do biogás

Legenda : Cenário base (→) Lodo sendo desaguado na centrífuga, submetido à EAP e destinado na agricultura. O biogás é queimado em flare aberto.
Cenário 1 (→)   Biogás é utilizado como fonte de calor para a secagem do lodo em secador rotativo. O lodo seco é destinado na agricultura.  

O excedente do biogás é queimado em flare aberto.
Cenário 2 (→) É realizada a combustão do lodo para a utilização do calor na secagem do lodo desaguado. As cinzas são destinadas na agricultura.

Cenário 3 (→) Semelhante ao cenário 2, sendo as cinzas destinadas no aterro sanitário.

O cenário base corresponde ao estudo de caso da 

ETE estudada. O cenário 1 corresponde à rota onde 

o biogás gerado é utilizado como fonte de energia 

para a secagem do lodo em secador rotativo. O lodo 

seco e higienizado é encaminhado para a agricultu-

ra. O cenário 2 corresponde à rota onde é realizada 

a combustão do lodo para utilização do calor na se-

cagem do lodo desaguado. O poder calorífico não é 

suficiente, sendo utilizado um percentual do biogás 

gerado. As cinzas são destinadas para a agricultura. 

O cenário 3 é semelhante ao cenário 2, sendo a des-

tinação final das cinzas o aterro sanitário.

Foram levantados os custos referentes ao consumo 

de energia, produtos químicos, pessoal, aquisição 

dos equipamentos e manutenção. Os dados refe-

rentes aos custos e ao consumo de produtos foram 

fornecidos pela Companhia Paranaense de Sanea-

mento e levantados com os fornecedores dos pro-

dutos. Os custos de aquisição incluíram as etapas 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 06-17 | Out a Dez, 2020

Análise do custo de ciclo de vida do tratamento e destinação final do lodo e biogás, provenientes de ETE que emprega reatores do tipo UASB



12

de fornecimento, obra civil e instalação. Os valores 

de aquisição e instalação foram levantados com o 

fornecedor do secador rotativo (ALBRECHT, 2017b; 

ALBRECHT, 2017b). Os custos de operação incluí-

ram basicamente os custos de pessoal, consumo de 

energia elétrica e produtos químicos. As despesas 

com energia elétrica referem-se à consumida pelo 

tratamento e a de demanda, levantados na Fatura 

da Companhia referente ao mês de junho de 2017. 

O custo de manutenção para o cenário base foi le-

vantado junto com a Companhia referente ao ano de 

2016. Para os demais cenários, foi considerado um 

valor de 2% do valor de investimento do secador ro-

tativo (ONG et al., 2012).

O inventário referente ao cenário 1 foi elaborado 

com dados do secador rotativo instalado em uma 

ETE em Curitiba - PR, e apresentado por Possetti et 

al. (2015) (Tabela 2). 

Tabela 2: Resultados e dados operacionais do sistema 
piloto de secagem térmica de lodo anaeróbio.

Vazão operacional de alimentação do lodo 94,83 (± 33,75) kg/h

Sólidos totais do lodo de entrada do sistema 23,49 (+ 1,41) % 

Sólidos totais do lodo de saída do sistema 83,96 (+ 1,33) %

Redução da massa de lodo 79%

Vazão de biogás utilizada no sistema 15,07 (+ 7,51) Nm3/h

Fonte: Adaptado de POSSETTI et al. (2015).
NOTA: Secador térmico rotativo operando em sistema piloto.

Para o cálculo de consumo de energia, foram 

utilizados dados da Proposta Técnica/Comercial 

No 382/2014, atualizada em 2017 (ALBRECHT, 

2017a; ALBRECHT, 2017b). O consumo de ener-

gia do secador é de 75 kWh, para uma capacida-

de de 600 kg de lodo/hora.

O biogás, gerado pelos reatores UASB, é queima-

do em flare aberto, com uma eficiência de apro-

ximadamente 50% (KAMINSKI et al., 2018).

No cenário 2 ocorre a combustão do lodo, sendo 

a cinza destinada à agricultura. O poder calorí-

fico inferior do lodo seco é de 2.497,84 kcal/kg 

(POSSETTI et al., 2015).

O cenário 3 é semelhante ao cenário 2, sen-

do as cinzas destinadas para o aterro sanitá-

rio. Nesse cenário foi utilizada a distância de 

27 km, considerando ida e volta, da ETE até o 

aterro sanitário.

A Tabela 3 apresenta os custos considerados 

neste estudo para a avaliação. 

Tabela 3: Custos envolvidos para o tratamento e destinação do lodo e biogás.

CUSTOS ENVOLVIDOS

Cenário base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Lodo 
Aquisição da centrífuga (obra, bombas, preparador polímero), Energia (demanda e consumida), Consumo polímero, Funcionários

Construção barracão (*) Aquisição do secador rotativo Aquisição do secador rotativo + 
unidade de combustão

Aquisição do secador rotativo + 
unidade de combustão 

Mistura cal+lodo Instalação Instalação Instalação

Consumo de cal Obra civil Obra civil Obra civil

Transporte lodo Energia elétrica Energia elétrica Energia elétrica

Lancer Nonox (2*) Nonox Nonox

Análises laboratoriais Funcionários Funcionários Funcionários

Apoio agronômico Transporte lodo Transporte lodo Transporte lodo

Manutenção Lancer (3*) Lancer Custo do aterro sanitário

Análises laboratoriais Análises laboratoriais

Apoio agronômico Apoio agronômico

Manutenção Manutenção

Biogás 

Aquisição do queimador (4*) - - -

Nota: (*) Para a EAP; (2*) Produto químico utilizado para o controle do odor; (3*) Utilizado para o espalhamento do lodo; (4*) Tipo aberto.

Amaral KGC, Aisse MM, Possetti GRC
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As despesas com energia elétrica referem-se à 

consumida pelo tratamento e a de demanda. A 

energia de demanda se refere à potência instala-

da na planta de tratamento.

DEC = POT X NH X CEC X 365                                                                                (1)

Em que: DEC = Despesa com energia elétrica con-

sumida (R$/ano); POT = Potência consumida em 

equipamentos (kW); NH = Número de horas de 

operação (h); CEC = Custo de energia elétrica de 

consumo (R$/kWh); 365 = Número de dias no ano.

DED = POT X CED                                                                                                     (2)

Em que: DED = Despesa com energia elétrica de-

manda (R$/ano); POT = Potência consumida em 

equipamentos (kW); CED = Custo de energia elé-

trica de demanda (R$/kWh).

Os custos da energia elétrica consumida e de-

manda foram levantados na Fatura da Compa-

nhia, referente ao mês de junho de 2017.

O custo de manutenção para o cenário base foi 

levantado junto à Companhia referente ao ano 

de 2016. Para os demais cenários, foi considera-

do um valor de 2% do valor de investimento do 

secador rotativo (ONG et al., 2012).

Foram considerados também os custos referentes 

à destinação final. Para os cenários que contem-

plaram o uso agrícola (cenário base, 1 e 2), esses 

custos se referem-ao transporte até o destino, ao 

equipamento lancer, utilizado para o espalhamen-

to do lodo higienizado no solo, apoio agronômico 

ao agricultor para aplicação do lodo e análises 

laboratoriais exigidas pela CONAMA 375/2006 

(sendo 1 lote de lodo para análise por bimestre, de 

acordo com o porte da UGL)  (BRASIL, 2006).

Para a etapa de tratamento e destinação final do 

biogás, foram levantados os custos dos queimadores 

aberto (aquisição e instalação), utilizado atualmente 

pela Companhia (cenário base). Para os cenários que 

utilizam o calor do biogás para a secagem do lodo 

(cenário 2, 3 e 4), foi realizado o levantamento do 

custo do gasômetro para a armazenagem do biogás, 

instalado sobre uma base de concreto e constituído 

de duas membranas flexíveis.

Os custos s foram convertidos para o VPL por 

meio da seguinte fórmula:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 	&
𝐶𝐶(

(1 + 𝑟𝑟)( 				(𝑅𝑅$)
0

(12

  (1)

Em que: “n” é o período de avaliação (ano); “r” é 

a taxa de desconto; “Ct” é o custo estimado no 

ano “t”. A taxa de desconto “r” é o fator chave 

na estimativa do VPL principalmente influen-

ciada pela inflação e taxa de juros (DAVIS et al., 

2005; NGUYEN et al., 2017). Foi utilizada a taxa 

de Custo Médio de Capital (Weighted Average Cost 

of Capital - WACC), que é de 8,62%, segundo a 

Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR, 2017).

Para cada alternativa de processo analisada fo-

ram calculados o Custo Total (CT), soma de to-

dos custos de aquisição, operação e manutenção 

anual. Foi considerado também o custo da des-

tinação final do lodo, contemplando o custo de 

transporte e combustíveis utilizados. Nos cená-

rios onde é aplicada a destinação agrícola, foram 

considerados os custos com as análises labora-

toriais e apoio agronômico. Após o levantamen-

to anual dos custos, os valores foram convertidos 

para a unidade funcional, sendo o tratamento e 

o gerenciamento dos subprodutos ao tratar 1 m3 

de efluente. Mais informações e detalhamento 

dos custos podem ser obtidos em Amaral (2018). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores (em reais) de cada etapa do tratamento 

e destinação final, por unidade funcional (trata-

mento e destinação final dos subprodutos ao tratar 

1 m3 de efluente) são apresentados na Tabela 4.
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Para o cálculo do custo de aquisição da centrí-

fuga (etapa de desaguamento de todos os cená-

rios), utilizou-se o valor apresentado por BARÉA 

(2013) e atualizado pelo Índice Nacional de Cus-

to da Construção - INCC. Foi considerada uma 

vida útil do equipamento de 20 anos.

Para o custo de energia elétrica consumida, foi 

considerado o horário de ponta (0,66 R$/kwh), 

horário fora de ponta (0,46 R$/kwh) e uma alí-

quota de ICMS de 29%. A Fig. 4 apresenta os va-

lores para cada cenário estudado.

 
Figura 4: Custos para tratamento e destinação final do lodo nos 4 cenários (R$/UF)

Legenda: CB = Cenário base (lodo sendo higienizado por meio de EAP e destinado na agricultura, biogás é destruído em queimadores de baixa eficiência), 
C1 = Cenário 1 (lodo sendo higienizado em secador rotativo, utilizando o biogás, e destinado na agricultura), C2 = Cenário 2 (lodo sendo higienizado em 
secador rotativo, através do calor do próprio lodo, e as cinzas são destinadas na agricultura, C3 = Cenário 3 (semelhante ao cenário 2, mas as cinzas são 
destinadas ao aterro sanitário).

Conforme apresentado na Tabela 4 e na Fig.4, 

o cenário base apresenta o menor custo para o 

tratamento e destinação final do lodo e biogás. 

A maior contribuição do custo para esse cenário 

é a etapa de desaguamento (38%), onde o custo 

com funcionários representa 59% do valor total. 

Foi considerado, de acordo com o levantado jun-

to à Companhia, um total de 4 funcionários para 

a etapa de desaguamento na centrífuga. Na eta-

pa de higienização, a aquisição do barracão para 

armazenamento do lodo é a mais significativa, 

representando 65% dessa etapa. Na destinação 

final, o custo de transporte é o mais significativo, 

representando 59% do total dessa etapa.

Para a estimativa do custo da aquisição do barracão 

para armazenamento e realização da EAP (cenário 

base), foram observadas as dimensões encontra-

das na ETE em estudo. O custo foi obtido junto à 

empresa de construção civil atuante na região.

No cenário 1, o custo elevado se deve à etapa 

de higienização do lodo (71%), onde a aquisição 

do secador representa 56% desta etapa, o gas-

to energético, 21%, e o com pessoal, 19%. Com 

relação ao custo para destinação do lodo, este 

diminuiu 54% em relação ao cenário base, em 

virtude da diminuição do volume do lodo a ser 

destinado, devido à secagem térmica. 

Amaral KGC, Aisse MM, Possetti GRC
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No cenário 2, o aumento do valor se deve ao valor 

da aquisição do equipamento para a combustão 

do lodo. O custo para a destinação diminui 73% 

em virtude da diminuição do volume a ser desti-

nado, com relação ao cenário base. Neste cená-

rio é realizada a destinação agrícola das cinzas 

da combustão do lodo.

O custo de destinação do lodo seco (C1), por meio 

do biogás, é 42% mais elevado em comparação 

com o cenário 2, em virtude de um maior volume 

a ser destinado em comparação às cinzas. O cus-

to para a destinação das cinzas em aterro sanitá-

rio é 18% maior do que o da destinação agrícola.

 Tabela 4: Custo para tratamento e destinação final do lodo e biogás (R$/UF).

Etapas CB C1 C2 C3

Lodo 

Desaguamento Centrífuga

Aquisição 0,005525

Centrífuga

Aquisição 0,005525

Centrífuga

Aquisição 0,005525

Centrífuga

Aquisição 0,005525

Energia 
consumida 0,001988 Energia 

consumida 0,001988 Energia 
consumida 0,001988 Energia 

consumida 0,001988

Energia 
demanda 0,000497 Energia 

demanda 0,000497 Energia 
demanda 0,000497 Energia 

demanda 0,000497

Polímero 0,001619 Polímero 0,001619 Polímero 0,001619 Polímero 0,001619

Pessoal 0,014106 Pessoal 0,014106 Pessoal 0,014106 Pessoal 0,014106

Total 0,023735 Total 0,023735 Total 0,023735 Total 0,023735

Higienização EAP

Aquisição 0,013873

Secador 
rotativo 

com 
combustão

Aquisição 0,042577

Secador 
rotativo 

com 
combustão

Aquisição 0,052284

Secador 
rotativo 

com 
combustão

Aquisição 0,052284

Cal 0,006443 Energia 
consumida 0,013473 Energia 

consumida 0,013473 Energia 
consumida 0,013473

Mistura (pá 
carregadeira) 

Cal+lodo
0,000937 Energia 

demanda 0,002443 Energia 
demanda 0,002443 Energia 

demanda 0,002443

Produto 
químico 0,002815 Produto 

químico 0,002815 Produto 
químico 0,002815

Pessoal 0,014106 Pessoal 0,014106 Pessoal 0,014106

Total 0,021254 Total 0,075414 Total 0,085121 Total 0,085121

Destinação Uso 
agrícola

Análises 
laboratoriais 0,000943

Uso 
agrícola

Análises 
laboratoriais 0,000943

Uso 
agrícola

Análises 
laboratoriais 0,000943

Aterro
 sanitário

Transporte 
e disposição 0,002135

Transporte 0,00386 Transporte 0,001435 Transporte 0,000560

Lancer 0,001243 Lancer 0,000462 Lancer 0,000180
Apoio 

agronômico 0,000493 Apoio 
agronômico 0,000183 Apoio 

agronômico 0,000072

Total 0,006539 Total 0,003024 Total 0,001754 Total 0,002135

Manutenção Manutenção 0,010007 Manutenção 0,004528 Manutenção 0,006153 Manutenção 0,006153

Biogás

Biogás 0,000125 0 0 0

TOTAL 0,06166 0,1067 0,116764 0,117144

Ressalte-se que, para a escolha da melhor tecno-

logia de tratamento e destinação do lodo e biogás, 

devem ser incluídas na avaliação as outras dimen-

sões da sustentabilidade: a dimensão social e a am-

biental. Os resultados obtidos na ACV-A mostraram 

que o uso do biogás gerado nos reatores UASB para 

a secagem do lodo tem o potencial de reduzir os im-

pactos ambientais em todas as categorias avaliadas. 

Com relação à ACV-S, o melhor desempenho foi re-

ferente ao cenário onde ocorre a combustão do lodo, 

pois ocorre uma maior inertização do lodo e este 

apresenta-se com um maior potencial agronômico 

(AMARAL et al., 2018; AMARAL et al., 2017).

4 CONCLUSÃO 
O cenário base (lodo sendo higienizado por meio 

da EAP e destinado à agricultura) foi o cenário 

com o menor custo do ciclo de vida, porém apre-

sentou o maior custo para a destinação do lodo. 
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A etapa que mais contribuiu foi o desaguamento 

em centrífuga, onde o custo com funcionários 

teve a maior representatividade.

O alto custo dos cenários 1, 2 e 3 foi em virtude do va-

lor de aquisição do equipamento para a secagem do 

lodo, utilizando-se o biogás (C1) e o calor da combus-

tão do lodo (C2 e 3). O custo de destinação do lodo no 

cenário 1 diminuiu 54%, e no cenário 2 diminuiu 73%, 

em comparação com o cenário base, em virtude do 

menor volume de lodo/cinza a ser destinado. O custo 

para a destinação das cinzas em aterro sanitário foi 

18% maior do que o da destinação agrícola.

Cabe salientar a necessidade de reunir as 3 dimen-

sões da sustentabilidade (ambiental, social e eco-

nômica) para a escolha da melhor tecnologia a ser 

empregada no gerenciamento do lodo e biogás. O 

cenário onde ocorre o aproveitamento do biogás 

para a secagem e higienização do lodo apresen-

tou como o melhor cenário na avaliação ambiental. 

Para a avaliação social, o cenário da combustão do 

lodo apresentou-se como a melhor opção.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar a ocorrência de tendências sazonais em medidas de séries 

temporais da temperatura média, precipitação pluviométrica e dos índices de vazão em rios, registradas em 

localidades pertencentes à região hidrográfica do Parnaíba. Pelos testes estatísticos não paramétricos de 

Mann-Kendall e de Pettitt, foram identificados pontos de alterações nos comportamentos climáticos e hidro-

lógicos em séries temporais. Trabalhou-se com as medições de 18 e 24 localidades realizadas pela Agência 

Nacional de Águas e pelo Instituto Nacional de Meteorologia, respectivamente. Os resultados, apresentados 

em forma de gráficos, tabelas e mapas, confirmam que a maioria dos locais avaliados não acusou tendência 

na precipitação pluviométrica.  Contudo, as análises dos dados de vazão e temperatura média revelaram que, 

dependendo do período sazonal examinado, em vários locais foram confirmadas tendências significativas. 

Julga-se que esses comportamentos na vazão estejam relacionados às alterações no clima local, e não à in-

terferência do ser humano.

Palavras-chave: Séries Temporais. Análises de tendências. Mudanças ambientais.

Abstract
The aim of this work was to identify and analyse the occurrence of seasonal trends in time series measurements of 

average temperature, rainfall, and flow of rivers, registered in localities that belong to the Parnaíba hydrography 

region. Through statistical tests, such as the nonparametric Mann-Kendall and Pettitt, turning points in the climate 

and hydrological behaviour in time series were identified. The present article worked with observations in 18 and 

24 localities made by the National Water Agency and the National Institute of Meteorology, respectively. The results, 

presented in the form of graphs, tables and maps, confirm that the majority of locations evaluated did not record 

trends in rainfall. However, the analysis of flow of rivers and average temperature data revealed that, depending 

on the seasonal period examined, significant trends were confirmed in several locations. It is believed that these 

behaviours in flow are related to changes in local climate and not occurred due to human interference.

Keywords: Time Series. Trends analysis. Environmental changes.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos temas que vêm ocupando o meio cien-

tífico e acadêmico nas últimas três décadas 

está relacionado à identificação de evidências 

científicas que expliquem as mudanças do cli-

ma e suas consequências em nível mundial. Isso 

ocorre porque o estudo das alterações climáticas 

registradas no passado possibilita compreender 

melhor as variabilidades inferidas no presente, 

além de subsidiar elementos para melhor ave-

riguação do comportamento do clima futuro. 

Averiguar o clima no futuro pode ser mais bem 

compreendido ao efetuar projeções geradas por 

modelos climáticos que levam em consideração 

diferentes aspectos socioeconômicos, como uso 

do solo, concentrações de Gases de Efeito Estufa 

(GEE), dentre outros fatores (MARENGO, 2007; 

MARENGO et al., 2010).

De acordo com o Quarto e Quinto Relatório Cien-

tífico do Painel Intergovernamental das Mudanças 

Climáticas (Intergovernmental Panel on Clima-

te Change - IPCC, na sigla em inglês) das Nações 

Unidas, desde meados da década de 1970 são 

identificadas variações nos padrões climáticos, 

sendo possível afirmar inequivocamente que uma 

parte da variabilidade do clima seja uma conse-

quência do atual aquecimento global observado 

(IPCC-AR4, 2007; IPCC-AR5, 2014). As principais 

conclusões extraídas desses relatórios também 

sugerem, com grau superior a 90% de confiabi-

lidade, que o referido aquecimento identificado 

está relacionado às interferências antropogênicas 

sobre o meio ambiente, particularmente devido 

a desmatamentos, queimadas, emissões de GEE 

e partículas de aerossóis, além de uma crescente 

urbanização sem planejamento e o uso do solo de 

forma inadequada (KARL et al., 1988). Adicional-

mente a essas referidas interferências, de acordo 

com a Agência Nacional de Águas (ANA), sabe-se 

que a disponibilidade dos recursos hídricos de-

pende, principalmente, do clima e de suas altera-

ções em diversas escalas de tempo (ANA, 2013).

Em relação às mudanças climáticas e hidrológi-

cas no Brasil, vários estudos científicos revela-

ram que o país tem experimentado alterações 

em diferentes níveis, em particular na região 

semiárida. Nesse sentido, por não chover tanto 

quanto em muitas outras regiões do mundo, a 

região Nordeste do Brasil é frequentemente afe-

tada devido à baixa disponibilidade hídrica, acar-

retando a ocorrência de secas, perdas parciais ou 

totais da agricultura, além de comprometer o 

abastecimento de água para a população, devido 

à irregularidade da estação chuvosa, com predo-

minância de chuvas intensas e de curta duração 

(SILVA et al., 1998). Devido a essas irregularida-

des climáticas, ocorrem esses tipos de eventos, 

que proporcionam enormes prejuízos econômi-

cos, além da ocorrência de um amplo impacto 

social aos habitantes daquela região do país.

Outro fato relevante observado na região Nor-

deste do Brasil é a ocorrência de grande quanti-

dade de rios classificados com criticidade quan-

titativa, devido à baixa disponibilidade hídrica 

dos corpos d’água, estimada em 320,4 m3s-1, 

equivalente a menos de 0,5% do montante na-

cional (ANA, 2015). Segundo a ANA, a distribui-

ção espacial das demandas d’água revela que 

os maiores valores de vazão de retirada estão 

localizados nas microbacias situadas na capital 

maranhense, São Luís, e em suas proximidades, 

onde há o predomínio do uso urbano e industrial. 

Nesta região brasileira não há usinas hidroelé-

tricas instaladas e, em geral, seus principais rios 

apresentam boa qualidade em relação à carga 

orgânica lançada, com 82% dos trechos hídricos 

analisados com ótima qualidade (ANA, 2015).

É importante salientar que estudos relacionados 

à variabilidade dos parâmetros climáticos em 

bacias hidrográficas são importantes para ve-

rificar o comportamento desses sistemas hídri-

cos ao longo dos anos. Diante disso, tal conduta 

possibilita ter uma melhor compreensão desses 

sistemas ambientais e, além disso, abre a possi-
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bilidade de realizar previsões visando o planeja-

mento dos recursos hídricos, como construções 

de reservatórios para abastecimento de cidades, 

para a geração de energia elétrica, dentre outros 

aspectos (YUE et al., 2002; MARENGO; CAMAR-

GO, 2008; MARENGO et al., 2010).

Do ponto de vista matemático, uma maneira de 

estudar as variações de dados hidrológicos e cli-

máticos, seja local ou regional, engloba análises 

nas variabilidades dos dados medidos e contidos 

nas séries temporais de temperatura, precipitação, 

umidade relativa do ar, pressão atmosférica e vazão 

hidrológica. Nesse sentido, para realizar estudos 

confiáveis envolvendo as variáveis hidroclimáticas, 

é necessário aplicar e analisar métodos estatísticos 

paramétricos e não paramétricos, que possam for-

necer informações relevantes para a análise de va-

riabilidades, investigação de tendências climáticas 

e hidrológicas (ALEXANDRE et al., 2010).

Diante desse contexto, métodos não paramétri-

cos, como os de Mann-Kendall e de Pettitt, são 

frequentemente empregados, pois, segundo 

Sansigolo e Nery (2000), eles possuem um maior 

embasamento estatístico para modelos teóricos 

de descrição climática, apesar das dificuldades 

no estabelecimento da existência de tendências 

significativas devido à grande variabilidade na-

tural das medidas meteorológicas.

Constata-se cientificamente que as detecções 

de tendências têm sido amplamente utilizadas e 

divulgadas aplicando métodos estatísticos (MO-

RAES et al. 1995; BACK, 2001; GROPPO et al., 

2005; ALEXANDRE et al., 2010; PENEREIRO et al., 

2016; entre outros). Como atualmente na litera-

tura ainda são poucos os estudos utilizando mé-

todos não paramétricos em séries temporais hi-

droclimáticas observadas na bacia hidrográfica 

do rio Parnaíba, é nessa vertente que o presente 

trabalho foi direcionado.

2 OBJETIVOS
O presente trabalho tem o intuito de apresentar 

diagnósticos sazonais sobre os comportamentos 

climáticos e hidrológicos na Região Hidrográfica 

do Parnaíba. De acordo com a ANA, após o rio 

São Francisco, o rio Parnaíba é o mais importan-

te da região Nordeste do Brasil (ANA, 2015). Por 

intermédio de análises exploratórias de séries 

temporais, foram investigados os índices sazo-

nais de temperatura média, precipitação pluvio-

métrica e vazão média nas regiões pertencentes 

à Região Hidrográfica do Parnaíba. O presente 

estudo teve como intuito analisar a variabilidade 

sazonal ao longo de cada série temporal de parâ-

metros hidrológicos e climáticos observados em 

localidades da referida bacia. Para tanto, empre-

garam-se métodos estatísticos não paramétri-

cos. Por meio desses procedimentos, identificou- 

se um eventual ponto de mudança brusca no 

comportamento de uma determinada série du-

rante o período em que foi observada e, por meio 

de análises estatísticas, determinou-se a partir 

de quando uma tendência passou a ocorrer. As 

aplicações desses procedimentos, em particular 

os Testes de Mann-Kendall e de Pettitt para infe-

rir tendências, possibilitaram confeccionar ma-

pas geográficos relativos às distribuições dessas 

tendências para cada variável hidroclimática 

em questão, além de possibilitar avaliações das 

possíveis influências de ações antropogênicas e 

naturais ao longo da referida região hidrográfica.

3 METODOLOGIA
3.1 Área de estudo e descrição dos  
dados utilizados

A bacia hidrográfica do rio Paranaíba, mostra-

da na Fig. 1, configura-se como uma das mais 

importantes da região Nordeste do Brasil, sen-

do ocupada pelos estados do Piauí (75,73%), 

do Maranhão (19,02%) e do Ceará (4,35%). Se-

gundo a ANA (2015), essa bacia hidrográfica se 

Penereiro JC
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destaca pela baixa disponibilidade hídrica, além 

de apresentar uma baixa demanda consuntiva 

(vazão de retirada). A referida bacia possui 293 

municípios (222 no Piauí, 42 no Maranhão e 29 

no Ceará), com uma população de aproximada-

mente 4,15 milhões de habitantes, ocupando 

uma área de 333.056 km2, o equivalente a 3,9% 

do território brasileiro. Segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), dos seis principais bio-

mas brasileiros, os encontrados nessa região hi-

drográfica são: Caatinga (o mais predominante, 

com 844.453 km2) e Cerrado (com 2.036.448 

km2) (MMA, 2018).

Trata-se de uma região hidrográfica dividida em 

três sub-bacias: Alto Parnaíba, Médio Parnaíba 

e Baixo Parnaíba. O seu principal rio, o Parnaíba, 

que nasce na chapada das Mangabeiras com o 

nome de Água Quente, possui aproximadamente 

1.400 km de extensão, sendo que a maioria dos 

afluentes é suprida por águas pluviais de escoa-

mento superficial direto (parcela d’água de chu-

va) (ANA, 2015). A Fig. 1 ilustra o percurso do 

rio Parnaíba e seus principais afluentes, onde se 

destacam os rios: Balsas, situado no estado do 

Maranhão, Poti, Portinho, Canindé, Uruçuí-Preto, 

Gurguéia e Longá, todos no estado do Piauí.

 
Figura 1 - Percurso do rio Parnaíba e de seus principais afluentes, destacando as localizações das estações  

medidoras convencionais do INMET (medem precipitação e temperatura) e da ANA (medem vazão),  
nas quais os dados observados foram analisados neste estudo.

A bacia do Parnaíba, em grande parte localiza-

da no semiárido brasileiro, caracteriza-se pela 

intermitência das chuvas, e, segundo dados ob-

servados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), a precipitação média anual na região é 

de 1.064 mm, muito abaixo da média nacional, 

que é de 1.761 mm (INMET, 2018). De acordo com 

a ANA, a sua disponibilidade hídrica superficial, 

considerando a vazão regularizada pelos reser-

vatórios da região, é de 379 m³/s; o que equivale 
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a menos de 0,5% da disponibilidade hídrica na-

cional que corresponde a 91.071 m³/s. Além dis-

so, a vazão média da referida região hidrográfica 

é de 767 m³/s, correspondendo a 0,43% da vazão 

média nacional, cujo valor é de 179.516 m³/s. A 

vazão de retirada (demanda total) é 50,9 m³/s 

(correspondendo a 2% da demanda nacional) e 

a vazão específica é de 2,3 L/s/km² (correspon-

de a 11% da vazão específica para o território 

nacional). O volume máximo de reservação do 

consumo per capita da região é 1.795 m³/hab., 

aproximadamente de 50% do volume máximo 

de reservação per capita do país (3.607 m³/hab.) 

(ANA, 2015).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de  

Geografia e Estatística (IBGE), dentre as cida-

des inseridas na bacia hidrográfica do Parnaí-

ba, destacam-se aquelas com população acima 

de 40.000 habitantes (IBGE, 2010): Teresina/

PI (aprox. 767.550 hab.), Parnaíba/PI (aprox. 

137.480 hab.), Timon/PI (aprox. 135 mil hab.), 

Balsas/MA (aprox. 72.700 hab.), Picos/PI (aprox. 

58.300 hab.), Cratéus/CE (aprox. 52.600 hab.), 

Floriano/PI (aprox. 49.970 hab.) e Piripiri/PI 

(aprox. 44.540 hab.). Essa região possui um di-

ferencial, em relação ao Nordeste brasileiro, já 

que é o único centro regional que tem sua capi-

tal, Teresina, fora da área litorânea.

Neste trabalho foram usadas as médias diárias 

contidas nas séries temporais observadas em 

localidades distribuídas ao longo do rio Parnaí-

ba e seus afluentes. Para tanto, utilizaram-se as 

observações diárias das variáveis relacionadas 

à precipitação pluviométrica (Prec.) e tempera-

tura média (T-Méd.) de 24 localidades cujos da-

dos estão disponibilizados no Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET, 2018), além da vazão 

média (Vaz.) observadas em 18 localidades dis-

ponibilizadas no endereço eletrônico da Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2018). As informações 

básicas dos locais e estações, tais como as coor-

denadas geográficas (latitude - Lat. e longitude - 

Long.), altura em relação ao nível do mar (Alt.) e o 

período anual de cada série temporal trabalhada 

(Período), estão apresentadas na Tabela 1, para 

estações da ANA, e na Tabela 2, para estações do 

INMET. Na Fig. 1 destacam-se as posições apro-

ximadas das estações hidrológicas e meteoroló-

gicas cujos dados observados foram utilizados 

neste trabalho (estação do INMET, em letra e 

quadrado preto; estação da ANA, em número e 

círculo vermelho).

Tabela 1 – Relação das localidades com as estações medidoras da ANA.

# Local Estação Código Rio Lat. (°) Long. (°) Período (anos)

1 Alto Parnaíba (MA) Alto Parnaíba 34020000 Parnaíba -9,11 -45,93 1966-2017

2 Ribeiro Gonçalves (PI) Ribeiro Gonçalves 34060000 Parnaíba -7,57 -45,25 1966-2017

3 Uruçuí (PI) Sítio do Velho 34070000 Parnaíba -7,38 -44,83 1969-2017

4 Uruçuí (PI) Fazenda Bandeira 34090000 Uruçuí Preto -7,39 -44,61 1973-2017

5 Balsas (MA) Balsas 34130000 das Balsas -7,53 -46,04 1966-2017

6 São Félix das Balsas (MA) São Félix das Balsas 34170000 das Balsas -7,08 -44,81 1973-2017

7 Cristino Castro (PI) Cristino Castro II 34251000 Gurguéia -8,79 -44,21 1975-2017

8 Jerumenha (PI) Barra do Lance 34270000 Gurguéia -7,25 -43,64 1973-2017

9 Barão de Grajaú (MA) Barão de Grajaú 34311000 Parnaíba -6,76 -43,03 1983-2017

10 Francisco Ayres (PI) Francisco Ayres 34600000 Canindé -6,62 -42,70 1983-2017

11 Palmeirais (PI) Fazenda Veneza 34660000 Parnaíba -5,57 -43,02 1973-2017

12 Prata do Piauí (PI) Prata do Piauí 34770000 Poti -5,67 -42,21 1973-2017

13 Castelo do Piauí (PI) Faz. Boa Esperança 34750000 Poti -5,22 -41,74 1966-2017

14 Teresina (PI) Fazenda Cantinho 34789000 Poti -5,20 -42,70 1989-2017

15 Teresina (PI) Teresina - CHESF 34690000 Parnaíba -5,14 -42,81 1982-2017

16 Luzilândia (PI) Luzilândia 34879500 Parnaíba -3,45 -42,37 1982-2017

17 Esperantina (PI) Esperantina 34940000 Longá -3,90 -42,23 1973-2017

18 São José do Divino (PI) Tinguis 34980000 Longá -3,72 -41,97 1973-2017
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Torna-se relevante destacar que o banco de da-

dos do INMET não disponibiliza a T-Méd. Assim, 

calculou-se essa variável como a média aritmé-

tica diária entre as temperaturas mínima e máxi-

ma, obtendo-se o valor diário da T-Méd. As séries 

submetidas à análise de tendência são a média 

mensal da T-Méd., calculada por meio da média 

aritmética da T-Méd. diária para cada mês de 

cada estação do ano, e o total mensal de Prec., 

calculado por meio da soma da Prec. diária para 

cada mês para cada estação do ano. Foi adotada, 

para cada estação do ano, a seguinte notação: 

MAM (março, abril e maio) para o outono, JJA (ju-

nho, julho e agosto) para o inverno, SON (setem-

bro, outubro e novembro) para a primavera e DJF 

(dezembro, janeiro e fevereiro) para o verão.

Tabela 2 – Relação das localidades com as estações medidoras do INMET.

# Local Estação Lat. (°) Long. (°) Alt. (m) Período (anos)

A Alto Parnaíba (MA) 82970 -9,10 -45,93 285,05 1977-2017

B Bacabal (MA) 82460 -4,21 -44,76 25,07 1976-2017

C Balsas (MA) 82768 -7,53 -46,03 259,38 1977-2017

D Barra do Corda (MA) 82571 -5,50 -45,23 153,00 1983-2017

E Carolina (MA) 82765 -7,33 -47,46 192,83 1969-2017

F Caxias (MA) 82476 -4,86 -43,35 103,56 1961-2017

G Chapadinha (MA) 82382 -3,73 -43,35 103,50 1978-2017

H Colinas (MA) 82676 -6,03 -44,25 179,75 1976-2017

I Imperatriz (MA) 82564 -5,53 -47,48 123,30 1976-2017

J São Luís (MA) 82280 2,53 -44,21 50,86 1971-2017

K Turiaçu (MA) 82198 -1,56 -45,36 44,06 1976-2017

L Zé Doca (MA) 82376 -3,26 -45,65 45,28 1976-2017

M Bom Jesus do Piauí (PI) 82975 -9,10 -44,11 331,74 1971-2017

N Caldeirão (PI) 82474 -4,28 -41,80 160,00 1992-2017

O Caracol (PI) 82976 -9,28 -43,33 522,77 1992-2017

P Esperantina (PI) 82298 -3,90 -42,25 87,605 1992-2017

Q Floriano (PI) 82678 -6,76 -43,01 123,27 1992-2017

R Luzilândia (PI) 82296 -3,41 -42,28 49,00 1994-2017

S Paulistana (PI) 82882 -8,13 -41,13 374,22 1994-2017

T Picos (PI) 82780 -7,03 -41,48 207,93 1994-2017

U Piripiri (PI) 82480 -4,26 -41,78 161,12 1994-2017

V São João do Piauí (PI) 82879 -8,35 -42,25 235,33 1995-2017

W Teresina (PI) 82578 -5,08 -42,81 74,81 1993-2017

X Vale do Gurguéia (PI) 82870 -8,41 -43,71 265,00 1995-2017

Vale salientar que no caso de falhas nas observa-

ções diárias de uma determinada série temporal, 

seja climática (a temperatura ou a precipitação) 

ou hidrológica (a vazão), optou-se pela utiliza-

ção do cálculo da média com grau três, isto é, 

calculando a média dos três dias anteriores ou 

posteriores, se os mesmos também não apresen-

tassem erros. Em falhas superiores a três dias, 

realizou-se uma média entre os três mesmos 

meses de anos anteriores ou posteriores. Por-

tanto, após essas verificações decidiu-se traba-

lhar com dados mensais de cada série temporal. 

Conforme descrito no artigo dos cientistas Ale-

xandre e colaboradores, quando são realizados 

os testes estatísticos, três tipos de suposições 

são comuns, dependendo de cada caso especí-

fico, quais sejam: a especificação da forma da 

distribuição, as hipóteses de homogeneidade e 

a independência dos dados (ALEXANDRE et al., 

2010). De forma análoga, foram feitas as análi-

ses das falhas de três anos ou mais, e nessa si-

tuação foram eliminados os dados anteriores 

às falhas, restando uma série de período menor 

do que a original, porém com maior consistên-
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cia nos dados a serem tratados estatisticamen-

te. No entanto, esses procedimentos não foram 

aplicados às observações de precipitações, em 

particular nos períodos úmidos. Dessa maneira, 

cada localidade tratada apresentou um período 

de estudo diferenciado, como fica evidenciado 

na última coluna das Tabelas 1 e 2.

De posse dos dados observados, os mesmos fo-

ram organizados e tratados em planilhas do apli-

cativo Microsoft Office Excel, o que possibilitou a 

realização dos cálculos visando detectar a ocor-

rência de uma tendência e a variabilidade dos 

parâmetros hidroclimáticos de interesse, além 

da geração de gráficos e a realização de análises 

estatísticas acuradas.

3.2 Testes estatísticos utilizados

De acordo com Naghettini e Pinto (2007), os 

testes estatísticos podem ser classificados em 

paramétricos e não paramétricos. Torna-se rele-

vante destacar que os referidos dados são abri-

gados digitalmente, segundo as normas técnicas 

internacionais da Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) referentes às séries temporais 

das redes de estações medidoras. Como des-

tacado pela OMM na sua Nota Técnica no 81, 

os Testes de Mann-Kendall e de Pettitt são re-

comendados para análises de variabilidades e 

aferição de tendência (THOM, 1971). Os dois 

testes não paramétricos descritos a seguir são 

os melhores procedimentos de análise em séries 

temporais, visto que possuem um maior emba-

samento estatístico para modelos teóricos de 

descrições climáticas e hidrológicas (SANSIGOLO 

e NERY, 2000). Utilizam-se os testes de Pettitt e 

de Mann-Kendall combinados, isto é, realizando 

análises gráficas e numéricas em conjunto, para 

que se possa identificar e localizar quando uma 

possível tendência na série temporal passou a 

existir (PENEREIRO et al., 2016).

Por serem os testes não paramétricos de  

Mann-Kendall e de Pettitt os que possuem maio-

res embasamentos matemáticos e estatísticos 

(SANSIGOLO; KAYANO, 2010), dependendo do 

comportamento das curvas estatísticas obtidas 

é possível observar gráficos com formatos dife-

rentes, devido à distribuição das medições reali-

zadas pelas estações medidoras (INMET e ANA). 

Como será verificado mais adiante, no presente 

trabalho optou-se por apresentar os resultados 

obtidos na aplicação desses testes, cujas formu-

lações são descritas suscintamente a seguir.

3.2.1 Testes de Mann-Kendall

O teste não paramétrico de Mann-Kendall é utili-

zado para avaliar a significância de uma tendên-

cia (SNEYERS, 1975). Nesse teste considera-se 

que, na hipótese de estabilidade de uma série, 

a sucessão de valores ocorre de forma indepen-

dente e a distribuição de probabilidade deve 

permanecer sempre a mesma (série aleatória 

simples). Assim, como descreveu Moraes et al. 

(1995), considerando uma série temporal  Yi
 com 

N termos, sendo l≤i≤N, o procedimento consiste 

em realizar a soma t
n
 do número de termos   m

i
 

da série, relativo ao valor Y
i
 cujos termos prece-

dentes (j<i ) são inferiores ao mesmo (Y
j
<Y

i
). Para 

séries com grande número de termos (N), sob a 

hipótese nula (H
0
) de ausência de tendência, t

n
 

apresentará uma distribuição normal com média 

e variância dada, segundo Back (2001), respecti-

vamente pelas Eq. 1 e 2:

 
( )
4
1)( -

=
NNtE n

 (1)

 
( )( )

72
521)( +-

=
NNNtVar n

 (2)
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Testando a significância estatística de t
n
 para a 

hipótese nula, usando um teste bilateral, esta 

pode ser rejeitada para grandes valores da esta-

tística Ut
n
, fornecida pela Eq. 3 (BACK, 2001):

 
( )( )
( )n
nn

n tVar
tEttU -

=)(  (3)

O valor da probabilidade α
1
  é calculado por meio 

de uma tabela de distribuição normal reduzida, 

de forma que α
1 

= prob(|U|>|U(t
n
)|). Sendo   o nível 

de significância do teste, a hipótese nula é acei-

ta se  α
1
>

 
α

0
. Caso a hipótese nula seja rejeitada, 

implicará a existência de tendência significati-

va, com o sinal da estatística U(t
n
) indicando se a 

tendência é decrescente (U(t
n
)<0) ou então cres-

cente (U(t
n
)>0).

O ponto de início de uma mudança na série pode 

ser estimado aplicando-se o mesmo princípio à 

série inversa. Assim, no sentido inverso da sé-

rie temporal original, ao partir do valor  i = N até  

i = 1 , gera-se a estatística inversa U*(t
n
). A inter-

secção das duas curvas estatísticas U(t
n
) e U*(t

n
) 

corresponde ao ponto aproximado de mudança 

de tendência. Entretanto, isso só é significati-

vo caso este ponto ocorra dentro do intervalo 

de significância bilateral, isto é, entre  -1,65 e 

+1,96, correspondentes a   (em 10%) e  α
0
=0,05 

(em 5%), respectivamente (BACK, 2001).

3.2.2 Testes de Pettitt

No teste de Pettitt o procedimento adotado ve-

rifica se duas amostras Y
1
, Y

2
,...Y

t
 e  Y

t+1
, Y

t+2
,...Y

T
 

são provenientes de populações idênticas (PET-

TITT, 1979). A estatística u
(t,T)

 faz uma contagem 

do número de vezes que um membro da primei-

ra amostra é maior que um membro da segun-

da amostra, o que, de acordo com Moraes et al. 

(1995), pode ser descrito por meio da Eq. 4:

;      ( )å -+=
=

-
T

j
jiTtTt YYuu

1
),1(),( sgn Tt  ,,..2=  (4)

na qual: sgn(x)=1 para x>0; sgn(x)=0 para x=0 e   

sgn(x)=-1 para x<0 .

A partir dessa prerrogativa, a estatística u
(t,T)

 

é então calculada para valores de 1≤t≤T. Na  

sequência, obtém-se a estatística K(t) calculan-

do o máximo valor absoluto de u(t,T)
. É a estatís-

tica K(t) que possibilita localizar o ponto t em 

que houve a mudança brusca na média da série 

temporal, sendo que sua significância pode ser 

avaliada pela Eq. 5:

 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è
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-
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2
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O ponto de mudança brusca é aquele no qual o 

valor de t ocorre para o máximo (ou mínimo) va-

lor de K(t), obtido por meio da inversão da equa-

ção anterior, o que resulta na Eq. 6:

 
( )
6

2ln 23

.

TTp
Kcrit

+×÷
ø
öç

è
æ-

±=  (6)

Nesse teste, os níveis de significância da mudan-

ça foram calculados para 5% e 10% do valor de 

Kcrit
 (BACK, 2001).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente trabalho optou-se por apresentar 

alguns resultados em formato gráfico, onde se 

evidenciam as tendências positiva, negativa ou 

neutra das variáveis vazão, temperatura e preci-

pitação. Além disso, os resultados são represen-

tados por  tabelas e também por mapas onde se 

visualizam as quantidades de tendências e são 
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resumidas as informações obtidas de todas as 

análises estatísticas de cada variável hidrológica 

e climatológica do levantamento realizado. Esses 

resultados passam a ser discutidos e analisados 

para as variáveis hidroclimáticas tratadas nesta 

pesquisa, como consequência da aplicação dos 

testes estatísticos discutidos anteriormente.

4.1 Tendências inferidas ou não pelos testes 
não paramétricos

Formas gráficas dos testes de Mann-Kendall e de 

Pettitt foram obtidas para T-méd., Prec. e Vaz. de 

todas as localidades abordadas na Fig. 1 para as 

quatro estações do ano. A título de exemplifica-

ção, foram selecionados apenas alguns gráficos 

dos testes estatísticos aplicados, conforme Figs. 

2 e 3. Observa-se, por meio dos gráficos contidos 

nessas figuras, diferentes comportamentos das 

curvas estatísticas que determinam a presença 

ou ausência de tendência nas variáveis T-Méd. e 

Prec. e na variável Vaz. Esses gráficos apresentam 

linhas horizontais tracejadas e pontilhadas que 

indicam os intervalos (para o teste de Mann-Ke-

ndall) e os níveis de confianças (para o teste de 

Pettitt) de ±5% a ±10%, respectivamente.

No teste de Mann-Kendall, uma tendência é dita 

significativa quando os valores absolutos de  

U(tn
) são maiores que os intervalos de confiança 

e o início dessa tendência pode ser identifica-

do pela intersecção das curvas U(tn
) (em traça-

do contínuo) e U*(t
n
) (em traçado pontilhado), 

representadas na parte esquerda dos gráficos 

das Figs. 2 e 3. Porém isso deve ocorrer dentro 

dos valores críticos dos intervalos de confiança, 

caso contrário assume-se a não ocorrência de 

tendência significativa (SNEYERS, 1975). Além 

disso, no teste de Pettitt, cujos exemplos es-

tão apresentados na parte direita dos gráficos 

das mesmas figuras, como dito antes, o ponto 

de mudança brusca de K(t), tomado em módu-

lo, ocorre quando este for maior que os limites 

críticos estabelecidos de 5% e 10% para os ní-

veis de confiança. Porém essa condição deixa 

de ser verdadeira quando os valores que estão 

em seguida ao valor crítico oscilam em interva-

los próximos ao valor máximo. Nessa situação, 

o último valor do intervalo de oscilação indica 

o ponto de início da tendência (PETTITT, 1979).

Para os dois testes utilizou-se a seguinte con-

venção: tendência positiva confirmada entre 5% 

e 10% dos níveis dos intervalos de confianças (+)

(+); acima de 10% do nível do intervalo de con-

fiança (+) e, de maneira análoga, (–)(–) e (–) para 

tendência negativa confirmada. Caso não hou-

vesse condições de confirmar tendência o sinal 

(?) foi adotado.

Na sequência são apresentados e analisados na 

Fig. 2 os casos dos comportamentos inferidos 

para os dados de uma série climática de T-Méd. 

na cidade de Colinas (MA) e de uma série hidro-

lógica de Vaz. na cidade de Teresina (PI).

Ao analisar o comportamento da T-Méd. medi-

da em Colinas, os testes de Mann-Kendall e Pet-

titt, mostrados respectivamente nos gráficos 

das Figs. 2a e 2b, confirmam o registro de ten-

dência positiva (+)(+) a partir de 1997 durante a 

estação de outono (MAM). Isso se justifica por-

que ocorreu o cruzamento das curvas estatísti-

cas U(tn
) e U*(t

n
) entre os intervalos de confian-

ças em 2000 (Fig. 2a). Não obstante, o ponto de 

mudança brusca da curva K(t) cruzou os limites 

críticos estabelecidos de 5% e 10% com K
crit

 em 

1997 (Fig. 2b).

Em que pese essas datas estarem defasadas em 

três anos uma da outra, optou-se por confirmar 

que existe tendência positiva nessa série tem-

poral a partir de 1997. A data inferida pelo teste 

de Pettitt foi considerada por ser o método es-

tatístico mais bem elaborado para a definição 

de data de ocorrência de tendência (PENEREIRO 

et al., 2016). Vale lembrar que os tipos de com-

portamento revelados nas Fig. 2 e 3, seja para 

Penereiro JC

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 18-38 | Out a Dez, 2020



27

os casos de T-Méd., Prec. e Vaz., com tendência 

positiva ou negativa confirmada, ou ainda com 

tendência não confirmada, podem ocorrer du-

rante qualquer uma das quatro estações do ano 

(outono -MAM, inverno -JJA, primavera -SON e 

verão -DJF).

 
Figura 2 – Resultados gráficos dos testes de Mann-Kendall (à esquerda) e de Pettitt (à direita), respectivamente, para 

as medidas de: (a) e (b) T-Méd. no outono em Colinas; (c) e (d) Vaz. no inverno em Teresina.

O comportamento da Vaz. medido na cidade de Te-

resina, mostrado nos gráficos das Figs. 2c e 2d, re-

velou uma ausência de tendência durante a estação 

do inverno (JJA). Considerou-se isso porque, ao ana-

lisar os referidos gráficos, constata-se que, apesar 

de haver cruzamentos das curvas  U(t
n
) e U*(t

n
) do 

teste de Mann-Kendall entre os intervalos de con-

fianças na data de 2014, a curva K(t) do teste de Pet-

titt em nenhum momento cruzou um dos dois níveis 

de confianças, descartando a possibilidade de ten-

dência para aquela localidade piauiense.

Na Fig. 3 são apresentados e analisados casos 

de comportamentos inferidos para os dados ob-

servados da série climática de Prec. na cidade de 

Turiaçu (MA) e da série hidrológica de Vaz. na ci-

dade de Luzilândia (PI).

Os mesmos testes não paramétricos aplicados à 

série de Prec. em Turiaçu, durante a estação da 

primavera (SON), não confirmaram tendência sig-

nificativa. Isso pode ser justificado por meio dos 

gráficos das Figs. 3a e 3b. Neste caso, percebe-se 

que ocorreram vários cruzamentos das curvas do 

teste de Mann-Kendall entre os intervalos de con-

fianças e, adicionalmente, a curva K(t) de Pettitt em 

nenhum momento cruzou os limites críticos de 5% 

e 10% que estabelecem os níveis de confianças. 

Desta maneira, fica descartada qualquer possibili-
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dade de tendência dessa série temporal climática 

naquela localidade durante a primavera.

Os gráficos das Figs. 3c e 3d revelam os mesmos tes-

tes estatísticos para os dados observados da série 

de Vaz. medida em Luzilândia durante a estação do 

verão (DJF). No gráfico da esquerda (Fig. 3c) é mos-

trado o comportamento do teste de Mann-Kendall 

indicando cruzamentos das curvas estatísticas en-

tre os intervalos de confianças, sendo que um des-

ses cruzamentos, durante o aumento dos valores de 

U(tn
) e U*(t

n
), ocorreu em 2004. Adicionalmente, a 

curva da estatística  K(t) no teste de Pettitt também 

cruzou os níveis de confiança de ±5% a ±10% do 

valor calculado para K
crit

, confirmando a ocorrência 

da “quebra” na série temporal em 2004. Com isso, 

fica confirmado que durante a estação do verão, a 

vazão média (Vaz.) medida neste local possui uma 

tendência negativa (–)(–) partir de 2004.

Figura 3 – Resultados gráficos dos testes de Mann-Kendall (à esquerda) e de Pettitt (à direita), respectivamente, para as 
medidas de Prec.: (a) e (b) na primavera em Turiaçu, e (c) e (d) no verão em Luzilândia.

As Tabelas 3 e 4 apresentam, para as quatro es-

tações do ano, os resultados dos testes estatís-

ticos aplicados para as localidades abordadas 

na bacia do Parnaíba. Nessas tabelas adotou-se 

a convenção de sinais discutida anteriormente.

Destaca-se na Tabela 3 o número de localida-

des que registraram tendência de aumento na 

T-Méd. nas quatro estações. No caso da Prec., a 

mesma tabela indica que a quantidade de lo-

cais com ausência de tendência significativa, ao 

longo das quatro estações do ano, é maior que 

as tendências com aumento ou diminuição des-

sa grandeza climática.
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Constatou-se também que tanto para a T-Méd. 

como para a Prec. em todas as estações do ano, 

a quantidade de localidades que acusaram au-

sência de tendência é superior àquelas localida-

des com tendência significativa.

 Tabela 3 - Resultados das análises dos dados pelos testes não paramétricos inferidos para as variáveis climáticas 
T-Méd. e Prec. medidas pelo INMET. em cada estação do ano.

# Cidade Série MAM JJA SON DJF

A Alto Parnaíba (MA)
T-Méd. (+)(+)1997 (?) (?) (?)

(1977-2017) (+)(+)2003 (?) (?) (?)

B Bacabal (MA)
T-Méd. (+)(+)1997 (?) (+)(+)1997 (+)(+)1998

(1976-2017) (?) (?) (?) (?)

C Balsas (MA)
T-Méd. (?) (?) (?) (+)(+)1997

(1977-2017) (?) (?) (?) (?)

D Barra do Corda (MA)
T-Méd. (+)(+)2001 (?) (+)(+)2000 (+)(+)2001

(1983-2017) (?) (?) (?) (?)

E Carolina (MA)
T-Méd. (+)(+)1989 (?) (?) (?)

(1969-2017) (?) (-)1979 (-)(-)1988 (+)1993

F Caxias (MA)
T-Méd. (?) (+)(+)1995 (?) (?)

(1961-2017) (?) (?) (?) (?)

G Chapadinha (MA)
T-Méd. (?) (+)(+)1991 (+)(+)1991 (?)

(1978-2017) (?) (?) (?) (?)

H Colinas (MA)
T-Méd. (+)(+)1997 (+)(+)1997 (+)(+)1996 (+)(+)1990

(1976-2017) (?) (?) (?) (?)

I Imperatriz (MA)
T-Méd. (?) (+)(+)1997 (+)(+)1993 (+)(+)1989

(1976-2017) (?) (?) (?) (?)

J São Luís (MA)
T-Méd. (+)(+)1991 (?) (?) (?)

(1971-2017) (?) (?) (-)(-)1990 (?)

K Turiaçu (MA)
T-Méd. (+)(+)1990 (+)(+)1990 (+)(+)1990 (+)(+)1991

(1976-2017) (?) (?) (?) (?)

L Zé Doca (MA)
T-Méd. (?) (?) (?) (+)(+)1991

(1976-2017) (?) (?) (?) (?)

M Bom Jesus do Piauí (PI)
T-Méd. (+)(+)1987 (+)1983 (?) (?)

(1971-2017) (?) (?) (-)(-)1997 (?)

N Caldeirão (PI)
T-Méd. (?) (?) (?) (?)

(1992-2017) (?) (?) (?) (?)

O Caracol (PI)
T-Méd. (?) (?) (+)2000 (+)(+)2002

(1992-2017) (?) (?) (-)2000 (?)

P Esperantina (PI)
T-Méd. (+)1996 (?) (?) (?)

(1992-2017) (?) (?) (?) (?)

Q Floriano (PI)
T-Méd. (+)(+)2000 (?) (+)(+)2001 (+)(+)2000

(1992-2017) (?) (?) (?) (?)

R Luzilândia (PI)
T-Méd. (+)(+)2000 (+)(+)2000 (+)1999 (+)(+)2001

(1994-2017) (-)2009 (?) (?) (?)

S Paulistana (PI)
T-Méd. (?) (?) (?) (+)(+)2004

(1994-2017) (?) (?) (-)2000 (?)

T Picos (PI)
T-Méd. (?) (?) (?) (+)(+)2002

(1994-2017) (?) (?) (?) (?)

U Piripiri (PI)
T-Méd. (?) (?) (?) (+)(+)2004

(1994-2017) (?) (?) (-)1999 (-)2004

V São João do Piauí (PI)
T-Méd. (?) (?) (+)1999 (+)(+)2003

(1995-2017) (?) (?) (?) (?)

W Teresina (PI)
T-Méd. (?) (?) (?) (+)(+)2001

(1993-2017) (?) (?) (?) (?)

X Vale do Gurguéia (PI)
T-Méd. (?) (?) (+)(+)2004 (+)(+)2003

(1995-2017) (?) (?) (?) (?)
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No caso dos dados das medidas de Vaz., a Ta-

bela 4 indica o elevado número de localidades 

que registraram ausência de tendência signi-

ficativa dessa variável hidrológica nas quatro 

estações do ano. Constata-se nessa tabela que 

a quantidade de locais com diminuição é maior 

que dos locais com aumento de tendência. Por 

sinal, foi registrado o aumento dessa grande-

za hidrológica somente em Francisco Ayres, no 

verão de 1993.

Tabela 4 - Resultados das análises dos dados pelos testes não paramétricos medidos para o índice de vazão (Vaz.)  
em estações medidoras da ANA em cada estação do ano.

# Estação MAM JJA SON DJF

1 Alto Parnaíba (MA)
(1966-2017) (?) (?) (-)(-)2000 (?)

2 Ribeiro Gonçalves (PI)
(1966-2017) (?) (-)2009 (-)(-)2000 (-)(-)2005

3 Uruçuí (PI)
(1969-2017) (?) (-)(-)1992 (-)(-)2001 (-)2005

4 Uruçuí (PI)
(1973-2017) (?) (-)(-)2001 (-)(-)2002 (-)(-)2005

5 Balsas (MA)
(1966-2017) (?) (-)1989 (-)(-)1987 (?)

6 São Félix das Balsas (MA)
(1973-2017) (-)(-)1989 (-)(-)1989 (-)(-)1990 (?)

7 Cristino Castro (PI)
(1975-2017) (?) (?) (-)(-)2000 (-)(-)2005

8 Jerumenha (PI)
(1973-2017) (–)2008 (–)2009 (-)(-)2000 (-)(-)2005

9 Barão de Grajaú (MA)
(1983-2017) (?) (?) (-)2009 (-)(-)2004

10 Francisco Ayres (PI)
(1983-2017) (?) (?) (?) (+)(+)1993

11 Palmeirais (PI)
(1973-2017) (-)(-)1989 (?) (-)(-)1989 (-)(-)1992

12 Prata do Piauí (PI)
(1973-2017) (?) (-)(-)1996 (-)(-)1999 (?)

13 Castelo do Piauí (PI)
(1966-2017) (-)(-)1989 (-)1989 (-)(-)1990 (?)

14 Teresina (PI)
(1989-2017) (?) (?) (?) (?)

15 Teresina (PI)
(1982-2017) (?) (?) (–)2006 (–)(–)2005

16 Luzilândia (PI)
(1982-2017) (?) (?) (?) (–)(–)2004

17 Esperantina (PI)
(1973-2017) (?) (?) (?) (?)

18 São José do Divino (PI)
(1973-2017) (?) (?) (?) (?)

4.2 Mapas de tendências hidroclimáticas

Como foram tratadas neste levantamento hi-

droclimático um total de 264 séries temporais, 

a quantidade de informações numéricas é muito 

grande. Neste contexto, optou-se por elaborar 

mapas das distribuições espaciais de tendên-

cias dos parâmetros T-Méd., Prec. e Vaz. na re-

gião da bacia hidrográfica do rio Parnaíba, mos-

trados e discutidos a seguir, visando analisar de 

maneira conjunta os resultados encontrados 

pela aplicação dos testes estatísticos nas séries 

temporais hidroclimáticas das localidades tra-

tadas neste levantamento.

Penereiro JC

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 18-38 | Out a Dez, 2020



31

Esses mapas, apresentados nas Figs. 4, 5, 6 e 7, 

correspondem às três grandezas trabalhadas 

neste estudo (T-Méd., Prec. e Vaz.) ao longo das 

quatro estações do ano (MAM, JJA, SON e DJF). 

Deve-se constatar que nos mapas das referidas 

figuras existem algumas localidades onde se en-

contram as estações medidoras do INMET (em 

cor azul) e da ANA (em cor verde) com tendências 

crescentes e decrescentes nos níveis de signifi-

câncias avaliados (5% e 10%). Isso está contido 

na legenda apresentada na parte inferior, ao lado 

direito, de cada uma das figuras. 

4.2.1 Mapas do outono (MAM)

A Fig. 4a mostra a situação para a T-Méd., du-

rante a estação MAM, revelando que dos 12 

municípios avaliados no estado do Maranhão, 7 

(29,17% de todas localidades avaliadas com da-

dos observados pelo INMET) registraram tendên-

cia (+)(+) e em 5 (20,83%) não houve evidência 

de tendência. Entretanto, dos 12 municípios no 

estado do Piauí, 4 (16,67%) acusaram tendência 

positiva (+) e (+)(+), enquanto  8 (33,33%) não re-

gistraram tendência.

 

Figura 4 - Distribuição de tendências ao longo da bacia do Parnaíba, como resultado dos testes não paramétricos para: 
(a) T-Méd.; (b) Prec. e (c) Vaz. durante o outono (MAM).

Com relação à Prec., a Fig. 4b mostra que em apenas 

1 local maranhense (4,17%) houve evidência de ten-

dência positiva com significância (+)(+) e as outras 11 

restantes (45,83%) não acusaram tendência signifi-

cativa. No entanto, o local piauiense revelou também 

que em apenas 1 local (4,17%) houve tendência ne-

gativa com significância (–), sendo que os 11 locais 

restantes (45,83%) não apresentaram tendência.
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No que tange às medidas hidrológicas para os ín-

dices de vazão na bacia do rio Parnaíba durante o 

outono, a distribuição de tendências inferidas re-

vela-se bem diferente das medidas climáticas (Fig. 

4c). Isso ocorre principalmente devido ao fato de 

grande parte dos rios no estado do Maranhão não 

serem afluentes do rio Parnaíba e devido à ausência 

de dados tratados nas localidades maranhenses, 

visto que, apesar de haver um bom número de es-

tações medidoras neste estado, os dados coletados 

possuem muitas falhas nas medições. Certamente, 

o ideal seria ter todas as séries temporais. Porém 

em algumas estações medidoras foram identifi-

cadas falhas nos dados que, segundo Pickering et 

al. (1994), podem ter acontecido devido à quebra 

do equipamento ou ausência do responsável pela 

medição, erros na calibração de instrumentos, me-

didas eliminadas por conta e equívoco na leitura, 

além da mudança de localização das estações ou 

na exposição dos aparelhos medidores. A Fig. 4c 

revela que das 18 estações medidoras da ANA em 

apenas 4 (22,22%) foram registradas tendências 

negativas nas séries de Vaz. durante o outono. São 

elas: São Félix das Balsas (no Maranhão), com índice 

(–)(–) a partir de 1989; Palmeirais, Castelo do Piauí, 

com índice (–)(–) também em 1989, e Jerumenha 

com índice (–) em 2008 (essas localidades no Piauí), 

como mostrado na Fig. 3c.

4.2.2 Mapas do inverno (JJA)

Para a estação JJA, a Fig. 5a revela que para a T-Méd. 

no estado do Maranhão 5 localidades (20,83%) re-

gistraram tendência positiva, nenhum local acu-

sou tendência negativa e 7 (29,17%) não acusa-

ram tendência. Já no estado do Piauí 2 localidades 

(8,33%) registraram tendência positiva, também 

nenhuma acusou tendência negativa, enquanto 10 

locais (41,67%) não acusaram tendência.

 
Figura 5 - Distribuição de tendências ao longo da bacia do Parnaíba, como resultado dos testes não paramétricos para: 

(a) T-Méd.; (b) Prec. e (c) Vaz. durante o inverno (JJA).

Penereiro JC
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Com relação à Prec., verifica-se na Fig. 5b que 

apenas 1 localidade (4,17%), o município de Co-

ralina no estado do Maranhão, apresentou ten-

dência negativa com índice (–) em 1979. Todas as 

outras localidades aqui tratadas dos estados do 

Maranhão e Piauí não acusaram diminuições de 

tendências. Por essa razão, foi observada em 23 

locais (95,83%) ausência de tendência significa-

tiva no índice de chuva durante o inverno.

Quanto aos índices de vazão na bacia do rio Par-

naíba durante o inverno, a distribuição de ten-

dências mostrada no mapa da Fig. 5c revela a 

distribuição de 10 localidades da ANA (55,56%) 

sem tendência nos estados do Piauí (7 locais) e 

Maranhão (3 locais). Nenhuma tendência positi-

va de Vaz. foi identificada em ambos os estados. 

Com relação à ocorrência de tendência negativa, 

o mapa da Fig. 5c mostra que, das 18 estações 

medidoras da ANA, foram inferidas 8 localida-

des, sendo 6 (33,33%) contidas no estado do 

Piauí e 2 (11,11%) no Maranhão.

4.2.3 Mapas da primavera (SON)

No mapa da Fig. 6a observou-se para a T-Méd., 

durante a estação SON, um total de 11 localida-

des (45,83%) com tendência positiva, dos quais 

6 encontram-se no estado do Maranhão e 5 no 

Piauí. Nenhuma ocorrência de tendência nega-

tiva foi identificada nesse período. Em relação à 

ausência de tendência na estação SON, 13 locais 

(54,17%) foram identificados, sendo que 7 en-

contram-se no estado do Piauí e 6 no Maranhão.

 
Figura 6 - Distribuição de tendências ao longo da bacia do Parnaíba, para:  

(a) T-Méd.; (b) Prec. e (c) Vaz. durante a primavera (SON).
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No que concerne à Prec. durante a primavera, 

constata-se no mapa da Fig. 6b que 6 localida-

des (25,00%) apresentaram tendência negativa, 

sendo 2 no estado do Maranhão e 4 no Piauí. Em 

todas as outras localidades aqui abordadas não 

houve aumento de tendências. Devido a isso, 

foram diagnosticados 18 locais (75,00%) com 

ausência de tendência significativa no índice de 

chuva durante a primavera.

Com relação à Vaz. no período SON, verifica-se 

na Fig. 6c que 5 localidades (27,78%), sendo 

todas elas no estado do Piauí, não registraram 

tendência significativa. No entanto, 13 locais 

(72,22%) apresentaram tendência negativa, es-

tando 4 locais contidos no estado do Maranhão 

e 9 no Piauí. A referida figura ainda mostra que 

nenhuma tendência positiva foi inferida nessa 

época do ano (SON).

4.2.4 Mapas do verão (DJF)

Na estação DJF observou-se para a T-Méd., mos-

trado no mapa da Fig. 7a, um total de 16 locais 

(66,67%) acusaram tendências positivas, sendo 

que 7 encontram-se no estado do Maranhão e 9 

no Piauí. A referida figura também revela que ne-

nhum local em estudo acusou tendência nega-

tiva, mas 8 localidades (33,33%) não acusaram 

tendência significativa, sendo 5 no estado do 

Maranhão e 3 no Piauí.

 
Figura 7 - Distribuição de tendências ao longo da bacia do Parnaíba para: (a) T-Méd.; (b) Prec. e (c) Vaz. durante o verão (DJF).
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Quanto à Prec. durante a estação DJF, a Fig. 7b 

revela duas situações com tendências. Uma 

localidade (4,17%) de tendência positiva com 

índice (+) no estado do Maranhão, e outra lo-

calidade com tendência negativa com índice 

(–) no estado do Piauí. Logo, para o índice de 

chuva durante o verão foram identificadas au-

sências de tendência significativa em 22 locais 

(91,67%).

A respeito das medidas hidrológicas para os 

índices de vazão (Vaz.) observadas pela ANA, 

mostrado na Fig. 7c para a bacia do rio Parnaíba 

durante o verão, acusou 10 tendências signifi-

cativas sendo: sendo 1 localidade (5,56%) com 

tendência positiva no estado do Piauí e 9 locali-

dades (50,00%) com tendência negativa, estan-

do 1 (5,56%) localizada no estado do Maranhão 

e 8 (44,44%) no Piauí. Dos 8 locais sem registro 

de tendência significativa, 3 (16,67%) estão no 

estado do Maranhão e 5 (27,78%) encontram- 

se no Piauí.

Como é possível perceber em todos os mapas 

das Figs. 4, 5, 6 e 7, além dos dados contidos 

nas Tabelas 3 e 4, o mapeamento das vazões 

revela-se bem diferente nas quatro estações do 

ano tratadas neste estudo. De fato, ao analisar 

as distribuições de tendências para as medidas 

da vazão na bacia do Parnaíba, constata-se uma 

ausência do aumento e uma elevação na dimi-

nuição de tendências no índice desse parâme-

tro hidrológico em todos os períodos estudados. 

Possivelmente isso esteja relacionado à regula-

rização dos níveis de vazão ao longo das esta-

ções do ano, visto que a precipitação é menos 

intensa principalmente em SON (Fig. 6).

Nos meses de elevada precipitação, mesmo com 

aumento de vazão, ocorre acúmulo de água em 

determinados reservatórios. No período de bai-

xos índices pluviométricos, a vazão é reduzida, 

permitindo manter, eventualmente, o nível da 

água em cota elevada. Assim, no reservatório 

ocorre um característico período de acúmulo e 

outro de liberação de água. Segundo o relatório 

de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Insti-

tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), as baixas vazões 

específicas do rio Parnaíba foram observadas à 

jusante da Usina Hidrelétrica de Boa Esperança. 

Neste local, também denominado Usina Mare-

chal Humberto de Alencar Castelo Branco, as 

reduzidas vazões se devem aos reduzidos def-

lúvios dos cursos tributários da margem direita 

e proveniente da região do semiárido da bacia. 

É nesta região que as chuvas são escassas e os 

solos não propiciam armazenamento de água, 

conferindo em alguns casos um regime de va-

zão intermitente (IBAMA, 2009).

Por meio dos dados técnicos extraídos neste le-

vantamento, apresentados nas Tabelas 3 e 4 e 

nos mapas das Figs. 4, 5, 6 e 7, julga-se que o 

clima regional ao longo da bacia do rio Parnaíba 

tenha se alterado com o tempo, culminando em 

maiores índices de temperaturas principalmen-

te a partir do meados da década de 1990 e iní-

cio do século XXI. Essas alterações parecem ter 

acarretado mudanças nos índices de Prec. e Vaz., 

visto que para a Prec. foram poucas as localida-

des que acusaram tendências, mas para a Vaz. 

se evidenciou vários locais, próximos aos rios da 

bacia hidrológica estudadada, com diminuição 

de tendência nas séries temporais trabalhadas. 

Esse decréscimo na vazão fez-se sentir princi-

palmente a partir do final da década de 1990 e 

início do século XXI.

Pelos resultados apresentados anteriormente, 

ainda é difícil analisar e concluir o quanto as 

mudanças antropogênicas têm influenciado o 

clima nessa região hidrográfica brasileira. Além 

disso, a dificuldade de quantificação do papel 

de cada agente hidroclimático se dá pela de-

ficiência de uma rede de estações medidoras, 

pela ausência de entendimento dos processos 

climáticos complexos e pelas limitações dos 
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modelos hidroclimáticos até então disponíveis. 

Em particular, a falta de medições de dados me-

teorológicos e hidrológicos de longo período no 

Brasil é um forte fator limitante à capacidade 

de diagnosticar e quantificar as influências dos 

diferentes agentes que atuam no clima e na hi-

drologia do território brasileiro.

É possível que essa redução das vazões possa 

também estar associada com o uso consuntivo 

da água, seja para fins de irrigação, abasteci-

mento humano urbano, dessedentação animal, 

além dos abastecimentos industrial e rural. De 

qualquer maneira, essa diminuição no regi-

me de vazões vem afetando negativamente as 

atividades das populações ribeirinhas, como a 

pesca, agricultura e navegação pluvial.

5 CONCLUSÕES
As análises exploratórias realizadas para as sé-

ries temporais sazonais dos parâmetros hidro-

climáticos ao longo da região hidrográfica do 

Parnaíba revelaram que:

1. A temperatura média (T-Méd.) das quatro es-

tações do ano foi a variável que registrou maior 

quantidade de tendência, principalmente de 

aumento, sendo os destaques a década de 1990 

e o início do século XXI, quando foram identifi-

cados os maiores números de localidades, prin-

cipalmente no verão (DJF). Poucas tendências 

negativas dessa variável climática foram regis-

tradas, sendo que a maioria se encontra na pri-

mavera (SON).

2. Para a precipitação pluvial total mensal 

(Prec.), algumas tendências negativas foram 

registradas nas quatro estações do ano, prin-

cipalmente no  início do século XXI. Poucas 

tendências positivas foram identificadas, des-

tacando-se o início do século XXI durante as es-

tações do inverno (JJA) e verão (DJF). Na maioria 

das localidades avaliadas não ocorreu indícios 

de tendências, o que representou o elevado ín-

dice de 89,8% das estações meteorológicas do 

levantamento efetuado na bacia do Parnaíba.

3. Para vazão (Vaz.), a maior parte das localida-

des analisadas (78%) não apresentou tendên-

cias durante o outono (MAM). Em contrapartida, 

durante a primavera (SON) e o verão (DJF) foram 

identificadas tendências negativas em 72% e 

50%, respectivamente, dos locais analisados. A 

única tendência positiva apresentada neste tra-

balho foi aferida em Francisco Ayres (PI) durante 

o verão (DJF). No inverno (JJA), 44% das locali-

dades analisadas apresentaram tendência ne-

gativa. Para a vazão, a década de 1990 e o início 

do século XXI foram os períodos em que foram 

identificados os maiores números de localida-

des com tendências negativas e positivas.

A identificação de alterações nos comporta-

mentos da temperatura média, da precipitação 

pluvial e da vazão, por meio das análises dos 

testes de Mann-Kendall e de Pettitt, pode ser 

um instrumento eficiente nos estudos que vi-

sam análises de alterações hidroclimáticas.

Esses testes, adicionados aos estudos de mode-

lagem numérica, podem ajudar a diminuir níveis 

de incertezas, permitindo um melhor conheci-

mento da dinâmica climática e hidrológica exis-

tente no Brasil.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o efeito da setorização no controle das pressões na rede de 

distribuição de água pela inserção de válvulas redutoras de pressão (VRP). O estudo de caso foi a rede de distri-

buição de água da Vila Residencial de Tucuruí -PA, para a qual foram propostas três concepções de setorização. 

Para isso, utilizou-se o software de simulação hidráulica EPANET 2.0 a fim de decidir a melhor concepção de 

setorização. As concepções foram denominadas cenários 1, 2 e 3. Esses cenários foram definidos (desenhados) 

considerando o conceito de Distrito de Medição e Controle (DMC), tamanho do setor e pressões requeridas, 

como recomenda a NBR 12218/2017. Além disso, foram avaliados os custos de substituição ou instalação de 

válvulas para a criação dos DMCs. Após as simulações dos cenários, observou-se que o cenário 3 apresentou o 

melhor desempenho hidráulico, atendendo em 99% as pressões requeridas na rede. 

Palavras-chave: Setorização. Rede de distribuição de água. EPANET 2.0. DMC. Pressão. Válvulas.

Abstract
The present study aims to present the effect of the sectorization in the control of the pressures in the water distribution 

network, through the insertion of pressure reducing valves (VRP). The case study was applied to the water distribution 

network of Vila Residencial of Tucuruí - PA, which proposed three conceptions of sectorization. For this purpose, the EP-

ANET 2.0 hydraulic simulation software was used to decide the best sector design. The conceptions were called scenarios: 

1, 2 and 3. These scenarios were defined (drawn) considering the concept of Measurement and Control District (DMC), 

sector size and required pressures, as recommended by NBR 12218/2017. In addition, the costs of replacing or installing 

valves to create the DMCs were evaluated. After simulations of the scenarios, it was observed that scenario 3 presented 

the best hydraulic performance, attending 99% of the required pressures in the network.

Keywords: Sectorization. Water distribution network. EPANET 2.0. DMC. Pressure. Valves.
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1 INTRODUÇÃO
Visando beneficiar o planejamento e o controle 

da operação, é de fundamental importância o 

controle da pressão na rede, para a redução de 

perdas reais (físicas) em sistemas urbanos de dis-

tribuição de água tratada (BEZERRA et al., 2010). 

Para Gomes (2011), uma alternativa para o equi-

líbrio das pressões do sistema de distribuição é 

a setorização de redes, que consiste basicamen-

te na divisão de uma rede em setores isolados. 

Dessa maneira, permite o razoável controle de 

pressões e o aperfeiçoamento da operação e ma-

nutenção das redes por meio do fechamento de 

válvulas de manobra. 

De acordo com Oliveira (2013), a instalação de 

Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) pressupõe a 

delineação de um subsetor perfeitamente isola-

do, configurando um Distrito de Medição e Con-

trole (DMC). Segundo Motta (2010), um Sistema 

de Abastecimento de Água (SAA) seria totalmen-

te eficiente se sua rede de distribuição atendesse 

ao nível de pressão mínimo aceitável, sem nunca 

comprometer o pleno fornecimento de água.

Portanto, a utilização de ferramentas computa-

cionais nas diversas áreas de engenharia vem se 

tornando cada vez mais frequente e necessária 

para a setorização de redes de distribuição de 

água, pois há economia de tempo e possibilida-

de de realizar análises mais detalhadas da rede 

(DIUANA E OGAWA, 2015). 

Há diversos simuladores hidráulicos disponíveis 

para a modelagem e simulação de sistemas de 

distribuição de água. Dentre os programas de 

simulação hidráulica, destaca-se o EPANET 2.0, 

pois, segundo Rossman et. al (2000), trata-se de 

um programa de fácil utilização, com versões nos 

principais idiomas.

Como a setorização é uma medida estratégi-

ca que vem apresentando grande eficácia no 

controle das pressões na rede de distribuição 

de água, este trabalho tem como objetivo apre-

sentar o efeito da setorização no controle das 

pressões na rede de distribuição água por meio 

da inserção de VRP. Considerou-se como área de 

estudo a rede de distribuição de água da Vila Re-

sidencial de Tucuruí - PA, para a qual foram pro-

postas três concepções de setorização. Para isso 

utilizou-se o simulador hidráulico EPANET 2.0 a 

fim de analisar o comportamento das pressões 

do setor após dividi-lo em DMC e inserir VRPs.

2 METODOLOGIA
Considerou-se como área de estudo a rede de 

distribuição de água da Vila Residencial, locali-

zada no município de Tucuruí - Pará (Fig. 1). 

A rede de distribuição em estudo ocupa uma 

área entorno de 5.29 km², responsável pelo for-

necimento de água tratada de 2.564 residências 

(Setor de Saneamento da Vila Residencial, 2018). 

A população da Vila é de aproximadamente de 

10.540 habitantes1, o que resulta em uma ocu-

pação média de quatro (04) habitantes por do-

micílio2, com consumo per capita de água de 

835,65 L/hab. dia3. 

Os diâmetros da rede variam de 65 mm a 450 

mm, com predominância do diâmetro de 75 mm, 

como mostra a Tabela 1.

Costa DM, Silva JLS, Barreto GC, Barreto MSOD

1 População estimada com base no dado censitário de 2010 e estimativa populacional 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
2 Ocupação média calculada com base na população e número de residências (população dividida pelo número de residência).
3 Per capita calculada considerando o volume mensal distribuído (Setor de Saneamento da Vila Residencial da Eletronorte, 2018) e a 
população total, utilizando a seguinte equação: q=(vol.dist.mês (L))/(dias do mes x pop.). Onde: q = per capita (L/hab.dia);
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.

Fonte: Autoras, 2018.

Tabela 1: Diâmetros e extensão da rede de distribuição 
da Vila Residencial.

Rede de Distribuição

Diâmetro 
(mm)

Extensão
(m)

65 159, 17

75 12. 574, 13

100 6. 796, 36

112 1. 175, 80

150 11. 059, 03

200 2. 063, 50

250 2. 797, 34

300 561, 09

400 1. 337, 37

450 995, 26

Extensão Total 39. 519, 05

Fonte: Autoras, 2018.

A rede de distribuição de água da Vila Residencial 

foi escolhida por não ser setorizada e ter mais de 

40 anos de operação, o que aponta para dados 

confiáveis em relação às pressões internas da 

rede. Tais pressões são extremamente elevadas e 

não estão dentro dos valores estabelecidos pela 

NBR 12218/2017, que trata do Projeto de Rede 

de Distribuição de Água para Abastecimento Pú-

blico. Vale salientar que o município de Tucuruí 

não realiza cobrança pelo fornecimento de água.

A metodologia utilizada neste trabalho dividiu-se 

em quatro etapas, conforme apresentado na Fig. 2.

Efeito da setorização no controle das pressões na rede de distribuição de água pela inserção de válvulas redutoras de pressão
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Figura 2: Etapas do trabalho.

ETAPA 1
Coleta de dados do sistema de abastecimento de água

ETAPA 3
Propor três concepções de setorização da rede distribuição de água

ETAPA 2
Atualização cadastral e simulação hidráulica da rede de distribuição de água

ETAPA 4
Comparação e escolha do melhor cenário setorizado da rede distribuição de água

Atividade 2.1:
Atualização Digital da Rede

Atividade 2.2:
Atualização Hidráulica da Rede

Atividade 4.1:

Análise das Pressões na 
Simulação Hidráulica

Atividade 4.2:

Análise Estatística  
das Pressões

Atividade 4.3:
Análise do Custo 

 para Setorização de 
cada Cenário

Fonte: Autoras, 2018.

Etapa 1: Coleta de Dados do Sistema de 
Abastecimento de Água

Nesta etapa foi realizado o levantamento de in-

formações fidedignas das características físicas 

e de funcionamento do SAA em estudo. Os dados 

coletados foram do tipo primário e secundário, 

obtidos por meio de solicitação formal junto à 

entidade gestora do setor de saneamento. Para 

isso, foram feitas visitas in loco em todas as uni-

dades que compõem o SAA, junto com o repre-

sentante técnico da entidade gestora.

Etapa 2: Atualização Cadastral e Simulação 
Hidráulica da Rede de Distribuição de Água

O arquivo digital da rede de distribuição foi atu-

alizado utilizando os dados obtidos na etapa an-

terior, dados estes inseridos nos softwares Auto-

CAD, em seguida, no EPANET 2.0.

Atividade 2.1: Atualização Digital da Rede

No que diz respeito à atualização digital da rede, no 

programa AutoCAD foram inseridos os trechos da 

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 39-59 | Out a Dez, 2020
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rede de distribuição existentes que não constavam 

no arquivo DWG, bem como seus respectivos diâ-

metros, introduzindo também, as válvulas existen-

tes na rede que não estavam também no arquivo, 

em suas respectivas localizações, assim como fo-

ram excluídas as redes não mais existentes.

Atividade 2.2: Atualização Hidráulica da Rede

A atualização e a simulação hidráulica da rede 

foram feitas no software EPANET 2.0, onde foram 

inseridos os dados fornecidos pela entidade ges-

tora. Foram inseridos também os componentes 

físicos e não-físicos, componentes estes de ex-

trema importância, pois só é possível a simula-

ção hidráulica no software se tais componentes 

forem inseridos. Após configurar os componen-

tes deu-se início à criação da curva de volume, 

histograma de vazão e padrão temporal.

Etapa 3: Propor Três Concepções de Setorização 
da Rede Distribuição de Água

Nesta etapa, foram desenhadas três possíveis 

concepções de cenários de setorização da rede de 

distribuição, a fim de adequar as pressões inter-

nas da rede, de acordo com o estabelecido na NBR 

12.218/2017. Os critérios utilizados para a seto-

rização da rede foram: critério hidráulico (pres-

são), operacional (mais simples/menos válvulas) 

e econômico (menos oneroso). Essa etapa foi re-

lacionada à aplicabilidade otimizada das VRP na 

rede, visando avaliar em qual situação a inclusão 

ou substituição de válvula de gaveta (VG) por VRP 

torna o dimensionamento mais adequado, pro-

porcionando benefícios hidráulicos e econômicos 

para a setorização da rede de distribuição.

Etapa 4: Comparação e Escolha do Melhor Cenário 
Setorizado da Rede de Distribuição de Água

Nesta etapa foi escolhida a melhor concepção de 

setorização da rede de distribuição de água da 

Vila Residencial por meio de análise hidráulica e 

econômica de cada cenário.

Atividade 4.1: Análise das Pressões na 
Simulação Hidráulica

Para a análise das pressões na rede dos cenários, 

foram gerados no EPANET 2.0, gráficos de isolinhas 

de cada cenário, a fim de obter uma melhor visuali-

zação das zonas de pressões acima de 50 mca. 

Atividade 4.2: Análise Estatística das Pressões

Foram feitos histogramas horário de pressão, re-

ferentes à simulação das 24 horas do dia no Mi-

crosoft Excel, cujo objetivo foi comparar o com-

portamento das pressões dos cenários.

Atividade 4.3: Análise de Custo para a 
Setorização de cada Cenário.

Para determinação do custo da setorização de 

cada concepção, fez-se um orçamento de custo 

com aquisição das válvulas de cada cenário.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste trabalho serão apre-

sentados e discutidos conforme a sequência de 

execução da metodologia descrita.

Etapa 1: Coleta de Dados do Sistema de 
Abastecimento de Água

Para a execução deste trabalho foi necessário, 

em primeiro lugar, recolher diferentes tipos de 

dados do sistema de abastecimento de água da 

Vila Residencial, junto à entidade gestora (Se-

tor Administrativo da Vila Residencial). Para isso 

foram feitas visitas in loco em cada unidade do 

SAA, junto com um responsável técnico. O foco 

principal dessas visitas foi obter o máximo pos-

sível de informações sobre o sistema operacio-

Efeito da setorização no controle das pressões na rede de distribuição de água pela inserção de válvulas redutoras de pressão
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nal da rede em estudo. É importante frisar que 

não foi possível ter acesso aos dados referentes 

ao índice de perdas reais, pois a Eletronorte/Ele-

trobrás não possui medidor de vazão na saída da 

ETA e devido à não cobrança pelo abastecimento 

de água, também não existem hidrômetros nos 

ramais prediais. Portanto, carecendo da falta 

de informação de tais dados, o mesmo não será 

abordado no decorrer deste estudo.

A água utilizada no sistema de abastecimento da 

Vila Residencial é de origem superficial, capta-

da do reservatório do Lago da Usina Hidrelétri-

ca da Eletrobrás - UHE e do Sítio Deus é Grande. 

Cada captação é feita por conjunto motor bom-

ba (CMB). Vale ressaltar que ambas as captações 

funcionam de forma alternada, sendo que a cap-

tação do Sítio Deus é Grande só opera quando a 

captação do lago UHE está em manutenção.

A adutora de água bruta do lago UHE é de diâ-

metro de 450 mm, e o diâmetro da adutora do 

Sítio Deus é Grande de 300 mm. Estas conduzem 

a água até a ETA que está localizada na parte alta 

da Vila. Após o tratamento, a água é armazena-

da em quatro (4) reservatórios, responsáveis por 

abastecer toda a Vila Residencial, distribuição 

feita por gravidade. Três dos reservatórios estão 

localizados na ETA, sendo dois (2) semi-aterra-

dos, um do lado do outro com capacidade de re-

servação de 1593 m³ cada, e um (1) elevado que 

reserva 40 m³ de água; o quarto (4) reservatório 

possui capacidade de reservar 2000 m³ de água 

e é abastecido pelos dois reservatórios semiater-

rados que estão na ETA. 

A “representação” do SAA da Vila Residencial 

está ilustrada na Fig. 3.

Figura 3: Exemplificação do SAA da Vila Residencial.

Fonte: Adaptado de Pereira e Condurú, 2010.

Existem instalações em diferentes locais da 

rede 57 VG, sendo estas utilizadas apenas para 

manobra de manutenção. É importante desta-

car que a maioria (cerca de 70%) das tubula-

ções da rede é de material amianto, e os outros 

30% são constituídos em PVC, e que a área da 

Vila Residencial possui declividade acentuada, 

com grande variação de cota topográfica de 

uma área para outra, sendo a variação de 53 

a 196,5 m.
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Etapa 2: Atualização Cadastral e Simulação da Rede de Distribuição de Água da Vila Residencial

Nesta etapa foi atualizada a rede por meio dos dados obtidos na etapa anterior com o auxílio do programa 

AutoCAD e EPANET 2.0, conforme mostra a Fig. 4.

Figura 4: Rede de distribuição de água da Vila Residencial atualizada.

Fonte: Autoras, 2019.

Efeito da setorização no controle das pressões na rede de distribuição de água pela inserção de válvulas redutoras de pressão
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Atividade 2.1: Atualização Digital da Rede

Foram inseridos os traçados da rede, bem como 

seus respectivos diâmetros, cotas topográficas 

e localização das VG, disponibilizados pela en-

tidade gestora da Vila Residencial, onde foi pos-

sível extrair as informações referentes à exten-

são total da rede, que é de aproximadamente de  

39. 519 metros.

Atividade 2.2: Atualização Hidráulica da Rede

Para a atualização Hidráulica da rede, inseriram-se 

os componentes físicos e não físicos no softwa-

re EPANET 2.0, associado a estes um conjunto de 

propriedades, a que foram atribuídos valores pre-

definidos. Para a configuração dos componentes 

físicos, foram adicionados os dados coletados na 

etapa 1, dados estes expostos na Tabela 2.

Tabela 2: Características Operacionais do Sistema de Distribuição de Água.

Reservatório de nível fixo (RNF) Nível de água (m) -

Bomba (CMB) Potência (CV) 500

Reservatório de nível variado 
(RNF)

Cota (m) 196,5

Altura da água inicial (m) 4

Altura da água mínima (m) 0,3

Altura de água máxima (m) 3,7

Fonte: Adaptado de Setor de Saneamento da Vila Residencial, 2018.

Após a inserção dos dados e dispositivos pa-

drões, inseriu-se também no software as vál-

vulas existentes na rede, totalizando 57 VG, em 

seus respectivos nós e diâmetros.

Para a criação da Curva do Volume foram inseri-

dos dados de altura da água e Volume, utilizando 

uma planilha de vazão de distribuição fornecida 

pela entidade gestora (Fig. 5). 

Figura 5: Curva do volume.

 
Fonte: EPANET 2.0.

Já para criação do hidrograma de vazão foram 

inseridos os fatores multiplicativos referentes 

à vazão de distribuição horária ao longo das 24 

horas do dia, como mostra a Fig. 6.
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Figura 6: Hidrograma horário de vazão.

 
Fonte: EPANET 2.0.

Por fim, utilizou-se um padrão de 24 horas para 

simular as pressões na rede ao longo do dia. Logo, 

foi possível analisar as variações das pressões in-

ternas da rede, observou-se que as mesmas ob-

tidas nesta simulação se encontram no intervalo 

compreendido entre os 13,48 a 156,77 mca.

Com as informações obtidas diagnosticaram-se 

algumas zonas onde a pressão ultrapassa valor 

máximo recomendado pela NBR12218/2017, 

de 50 mca, pressões essas que comprometem 

a eficiência da distribuição de água, pois pres-

sões acima de 50 mca podem causar rupturas 

nas tubulações e consequentemente perdas 

reais de água. Portanto, a setorização da rede 

de distribuição de água com inserção de VRPs 

geralmente é uma alternativa econômica para 

diminuir a pressão na rede e, consequentemen-

te, reduzir o número de vazamentos nas redes 

de distribuição e nos ramais prediais. A setori-

zação traria inúmeros benefícios, como: gestão 

das pressões no sistema, redução de gastos na 

manutenção da rede causados por rupturas e 

satisfação dos clientes. 

Etapa 3: Propor Três Concepções de Setorização 
da Rede Distribuição de Água

Com o intuito de adequar as pressões internas 

da rede distribuição da Vila Residencial confor-

me recomenda a NBR 12218/2017, foram pro-

postas três concepções de cenários setorizados 

da rede, por meio da inclusão ou substituição de 

VG por VRP no programa EPANET 2.0. Vale sa-

lientar que, como a rede de distribuição de água 

da Vila Residencial está implantada em uma 

região com topografia acidentada, é permitido 

pela norma que a pressão máxima estática che-

gue até 50 mca. 

Os critérios utilizados para inserção ou substi-

tuição de VG por VRP foram: critérios hidráuli-

cos (pressão), operacional (mais simples/menos 

válvulas) e econômico (menos oneroso). As con-

cepções de setorização foram denominadas de 

cenários 1, 2 e 3. 

É importante destacar no projeto de implantação 

das VRPs que a empresa faça uso de filtro a mon-

tante das válvulas redutoras de pressão, pois tal 
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ação permite a proteção da mesma, e também 

do medidor de vazão. Caso não fosse instalado o 

filtro, poderia ocorrer desabastecimento devido 

a alguma obstrução ou desgaste prematuro na 

válvula, por exemplo.

Simulação do Cenário 1

Este cenário é constituído por 365 nós e 318 tre-

chos, divididos em 15 DMCs (Fig. 7). No cenário 

modelado existem 45 VG e 14 VRP, totalizando 

59 válvulas.

Figura 7: DMCs do cenário 1.

Fonte: Autoras, 2018.
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Para a primeira concepção de setorização da 

rede, foram manobradas algumas VG existentes 

e substituídas determinadas VG por VRP, além de 

instalar 1 VRP e 1 VG, a fim setorizar e limitar as 

pressões num determinado ponto da rede. 

Após a divisão da rede em DMC observou-se que 

as pressões variam de 10 a 105,84 mca, ao longo 

das 24 horas do dia, sendo que 7% dos nós estão 

com pressão acima de 50 mca, conforme apre-

sentado na Fig. 8.

Figura 8: Histograma das pressões do cenário 1.
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Fonte: Autoras, 2018.

Nesta concepção de setorização, alguns nós de 

determinados DMCs ultrapassaram as pres-

sões máxima de 50 mca estabelecidas pela NBR 

12218/2017. Os setores que não atenderam 

completamente às recomendações da norma fo-

ram os setores: 03, 05, 07, 09, 13 e 15. Na Tabela 

3 é possível visualizar as pressões máxima e mí-

nima de todos os setores do cenário 1.

Tabela 3: Pressões dos setores do cenário 1.

Setor
Pressão Mínima Pressão Máxima

Nó Cota mca Nó Cota mca

01 n111 103 15,54 n115 80 38,91

02 n85 104 10,85 n206 75 39,97

03 n219 136 10,93 n203 85 61,89

04 n326 94 10,98 n80 73,5 31,47

05 n18 124 11,43 n25 74 61,45

06 n353 146 10, 00 n267 112 44, 00

07 n289 161 10, 00 n344 65 105,86

08 n185 65 10, 00 n282 54 20,98

09 n122 187 10,93 n129 143 54,94

10 n136 179 13,00 n309 177 15, 00

11 n133 182,5 14,50 n247 164,5 32,50

12 n37 176 15, 00 n172 143 47,96

13 n293 159 11,90 n296 100 70,98

14 n290 193 15, 00 n367 159 48,98

15 n163 196,6 13, 50 n226 120 89, 84

Fonte: Autoras, 2018.
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Ao obter os resultados, observou-se que não foi 

possível, em todos os nós, atender aos parâme-

tros exigidos pela norma, que é a pressão estática 

máxima de 50 mca. No entanto, com a instalação 

das VRPs, foi possível verificar em qual posiciona-

mento as válvulas produzem o melhor desempe-

nho em relação à redução das pressões e se real-

mente é necessária a instalação da VRP. A seguir, 

na Tabela 4, é apresentado o panorama geral dos 

setores do cenário 1, após a criação dos DMCs.

Tabela 4: Panorama geral do cenário 1.

DMC
 (Setor)

Área
(km²)

Extensão de Rede
(km)

Nº de Válvulas

VRP VG

1 0,31 3,20 1 2

2 0,16 1,91 1 2

3 0,30 4,15 1 6

4 0,20 1,66 1 0

5 0,58 4,85 1 11

6 0,15 1,26 1 1

7 0,42 2,16 1 6

8 1,41 3,87 1 2

9 0,29 2,81 1 2

10 0,02 0,30 1 0

11 0,10 0,96 1 0

12 0,16 2,42 1 4

13 0,32 4,36 1 3

14 0,56 3,70 1 4

Fonte: Autoras, 2018.

Como pode ser observado na Tabela 4, para a 

concepção de setorização do cenário 1, a rede de 

distribuição da Vila Residencial foi dividida em 

DMC, onde determinados DMCs são controlados 

por uma VRP, obtendo-se assim a redução signi-

ficativa na pressão a jusante da válvula. O único 

DMC insento de VRP é o setor 15, pois, mesmo 

que se instale uma VRP, as pressões continuam 

acima de 50 mca devido à declividade topográ-

fica. Vale ressaltar que as VG existentes nos res-

pectivos DMCs são usadas exclusivamente para 

manutenções corretivas e preventivas na rede.   

Simulação do Cenário 2.

Este cenário possui 364 nós e 317 trechos, divi-

didos em 15 DMCs (Fig. 9). No cenário modelado 

existem 45 VG e 14 VRP, totalizando 59 válvulas. 
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Figura 9: DMCs do cenário 2.

Fonte: Autoras, 2018.

Para a segunda concepção de setorização da 

rede de distribuição de água, foram manobra-

das (closed) algumas VGs existentes e substitu-

ídas determinadas VG por VRP, além de acres-

centar 2 VRP a fim de limitar as pressões num 

determinado ponto da rede. 

Após a divisão da rede em DMC, observou-se 

que as pressões variam de 10 a 105,86 mca,  

ao longo das 24 horas do dia, sendo que 5% 

dos nós estão acima de 50 mca, como mostra 

a Fig. 10.
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Figura 10: Histograma das pressões do cenário 2.
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Fonte: Autoras, 2018.

Nesta concepção de setorização, alguns nós de 

determinados DMCs ultrapassaram também as 

pressões máximas de 50 mca estabelecidas pela 

NBR 12218/2017. Os setores que não atenderam 

completamente às recomendações da norma fo-

ram: 01, 04, 08, 09 e 14. Na Tabela 5 é possível 

observar as pressões máxima e mínima de todos 

os setores do cenário 1.

Tabela 5: Pressões dos setores do cenário 2.

Setor
Pressão Mínima Pressão Máxima

Nó Cota mca Nó Cota mca

1 n360 196,5 11,5 n224 150 58,00

2 n163 196,5 13,48 n312 163 46,94

3 n308 182 11,00 n247 164,5 28,49

4 n150 159 10,98 n271 100 66,99

5 n304 109 10,00 n206 75 43,96

6 n111 103 10,58 n115 80 33,91

7 n230 179 12,33 n169 150 40,95

8 n240 161 11,00 n226 120 51,98

9 n289 161 10,00 n344 65 105,86

10 n127 185 12,92 n14 148 49,94

11 n216 137,5 10,49 n267 112 36,00

12 n219 136 10,94 n265 97 50,00

13 n53 100 10,00 n80 73,5 36,46

14 n274 120 15,50 n25 74 62,45

15 n185 65 10,00 n188 53 21,98

Fonte: Autoras, 2018.

Com os resultados, constatou-se que não se con-

seguiu, em todos os nós, atender aos parâmetros 

exigidos pela norma vigente. Logo, notou-se 

uma melhoria considerável do desempenho da 

rede, e se realmente é necessário a instalação da 

VRP. A seguir, na Tabela 6, é apresentado o pano-

rama geral dos setores do cenário 2, após a cria-

ção dos DMCs.
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Tabela 6: Panorama geral do cenário 2.

DMC
 (Setor)

Área
(km²)

Extensão de Rede
(km)

Nº de Válvulas

VRP VG

1 0,56 3,70 1 4

2 0,11 1,40 0 2

3 0,11 0,96 1 0

4 0,3 3,79 1 2

5 0,29 2,42 1 3

6 0,28 2,70 1 1

7 0,21 3,00 1 4

8 0,11 0,81 1 0

9 0,44 2,50 1 7

10 0,27 2,81 1 2

11 0,13 0,91 1 0

12 0,21 3,42 1 3

13 0,24 2,40 1 4

14 0,61 4,85 1 11

15 1,42 3,87 1 2

TOTAL 5,29 39,52 14 45

Fonte: Autoras, 2018.

Como pode ser observado na Tabela 6, para a 

proposta de setorização do cenário 2, a rede de 

distribuição da Vila Residencial foi dividida em 

DMC, onde cada DMC é controlado por uma VRP, 

obtendo-se, assim, a redução significativa na 

pressão a jusante da válvula.

Simulação do Cenário 3.

Este cenário é constituído por 369 nós e 318 trechos, 

divididos em 21 DMCs (Fig. 11). No cenário modela-

do existem 42 VG e 20 VRP, totalizando 62 válvulas. 

Para a terceira concepção de setorização da rede, 

também foram manobradas (closed) algumas 

VGs existentes e substituídas determinadas VG 

por VRP, além de acrescentar 4 VRP e 1 VG, a fim 

de limitar as pressões num determinado ponto 

da rede. 

Após a divisão da rede em DMC observou-se 

que as pressões variam de 10 a 105,84 mca, ao 

longo das 24 horas do dia, com apenas 1% dos 

nós acima de 50 mca, conforme apresentado  

na Fig. 12.
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Figura 11: DMCs do cenário 3.

Fonte: Autoras, 2018.

Figura 12: Histograma das pressões do cenário 3.
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Fonte: Autoras, 2018.
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Este 1% refere-se a apenas um nó, que pertence 

ao setor 17. Admite-se que a base do problema 

neste nó esteja unicamente relacionada à topo-

grafia, pois está localizado em uma cota muito 

elevada em relação ao nó a montante. Na Tabela 

7, é possível observar as pressões máxima e mí-

nima de todos os setores do cenário 3.

Tabela 7: Pressões dos setores do cenário 3.

Setor
Pressão Mínima Pressão Máxima

Nó Cota mca Nó Cota mca

1 n360 196,5 11,5 n364 159 48,98

2 n300 191 10 n179 167 34

3 n363 159 10 n366 121 47,99

4 n139 121 10 n296 100 31

5 n230 179 11,97 n170 148,5 42,45

6 n133 182,5 10,5 n132 166 27

7 n134 179,5 12,5 n309 177 15

8 n122 187 10,98 n251 156 41,96

9 n254 168 10,99 n129 143 35,98

10 n163 196,5 13,5 n312 163 46,94

11 n304 109 10 n115 80 38,9

12 n84 104 10,95 n206 75 39,96

13 n53 100 10 n80 73,5 36,46

14 n219 136 10,98 n371 100 46,8

15 n318 120 10 n265 97 33

16 n315 130 18 n267 112 36

17 n289 161 10 n344 165 105,84

18 n311 160 11 n226 120 50

19 n338 120 17 n369 91 45,44

20 n191 91 12 n22 99 37,47

21 n185 65 10 n282 54 20,98

Fonte: Autoras, 2018.

Como se pode facilmente averiguar, neste ce-

nário os nós com pressão acima do limite legal 

(50 mca) quase que foram eliminados, e conse-

guiu-se baixar as pressões na generalidade do 

sistema sem que com isso se comprometesse a 

pressão dinâmica mínima (10 mca). 

A seguir, na Tabela 8, é apresentado o panorama geral 

dos setores do cenário 3, após a criação dos DMCs.
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Tabela 8: Panorama geral do cenário 3

DMC
 (Setor)

Área
(km²)

Extensão de Rede
(km)

Nº de Válvulas

VRP VG

1 0,36 1,62 1 2

2 0,11 1,64 1 0

3 0,29 3,81 1 5

4 0,11 0,95 1 1

5 0,16 2,46 1 3

6 0,11 0,96 1 0

7 0,03 0,30 1 0

8 0,1 1,10 1 0

9 0,18 1,71 1 1

10 0,09 1,10 1 0

11 0,41 3,17 1 2

12 0,15 1,91 1 2

13 0,35 2,40 1 3

14 0,18 2,80 1 2

15 0,04 0,61 1 0

16 0,1 0,91 1 0

17 0,47 2,50 1 7

18 0,12 0,85 1 0

19 0,19 2,60 1 6

20 0,23 2,25 1 5

21 1,51 3,87 1 2

TOTAL 5,29 39,52 21 41

Fonte: Autoras, 2018.

Para a concepção de setorização do cenário 3, a 

rede de distribuição da Vila Residencial foi divi-

dida em DMC, onde cada DMC é controlado por 

uma VRP, obtendo-se, assim, a redução signifi-

cativa na pressão a jusante da válvula. 

Etapa 4: Comparação e Escolha do Melhor 
Cenário Setorizado da Rede de Distribuição  
de Água

A fim de comparar e escolher a melhor concep-

ção de setorização da rede, foram gerados no 

EPANET 2.0 gráficos de isolinhas de cada cená-

rio. Utilizou-se também o Microsoft Excel para 

a análise estatística do comportamento das 

pressões ao longo das 24 horas do dia, gerando, 

assim, um histograma de pressão. Além disso, 

comparou-se o custo de setorização de cada ce-

nário com base no banco de dados da SEINFRA 

024, fornecido pelo software OrçaFascio. 

Atividade 4.1: Análise das Pressões na 
Simulação Hidráulica

Para a análise das pressões foram gerados os 

gráficos de isolinhas no Software EPANET 2.0, a 

fim de obter uma visualização das zonas onde as 

pressões estão acima de 50 mca. A Fig. 13 apre-

senta os gráficos de isolinhas dos cenários. 
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Figura 13: Gráficos de isolinhas.

 
Fonte: EPANET 2.0.

No panorama geral, ao se comparar os gráficos 

de isolinhas do EPANET 2.0, que representa o ní-

vel atual de pressões existentes na rede de distri-

buição, nota-se uma mudança perceptível na re-

dução relativa às pressões existentes do cenário 

atual da rede após a introdução das VRP. Os grá-

ficos de isolinhas dos cenários 1 e 2 apresentam 

valores de pressão acima dos 50 mca em alguns 

nós da rede; levando-se em consideração os va-

lores máximos, o cenário 3 apresenta-se como 

sendo a melhor opção.

Atividade 4.2: Análise Estatística  
das Pressões

Para melhor visualização da variação das pres-

sões em todos os nós da rede de distribuição 

da Vila Residencial em cada um dos cenários, 

utilizou-se um histograma horário referente  

à simulação das 24 horas do dia, cujo  objeti-

vo é comparar o comportamento das pressões 

dos respectivos cenários, conforme mostra  

a Fig. 14.

Figura 14: Gráfico comparativo dos histogramas das pressões de cada cenário.
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Fonte: Autoras, 2018.

Observa-se que nenhum deles apresenta pres-

sões dinâmicas abaixo de 10 mca. Em relação à 

pressão estática máxima de 50 mca, o cenário 

3 apresentou o melhor resultado, atendendo 

às recomendações NBR 12218/2017 em 99% 

das ocorrências. O cenário 1 e o cenário 2 aten-

deram à norma respectivamente 93% e 98%  

das ocorrências. 
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Atividade 4.3: Análise do Custo para a 
Setorização de cada Cenário.

Ainda que os cenários estejam hidraulicamente 

otimizados, para a escolha do melhor cenário 

deve ser levado em conta o aspecto econômico, 

ou seja, a quantidade de VRP necessárias para a 

setorização de cada cenário, conforme mostra 

a Tabela 9.

Tabela 9: Total de VRPs utilizadas em cada cenário.

Diâmetro
(mm)

Cenário 1
(VRP)

Cenário 2
(VRP)

Cenário 3
(VRP)

100 1 1 2

150 6 4 8

200 2 2 2

250 1 3 5

400 4 4 3

Total 14 14 20

Fonte: Autoras, 2018.

Para determinação do orçamento com a aquisi-

ção das válvulas, utilizou-se o software OrçaFas-

cio para o levantamento do preço unitário das 

VRPs, de acordo com os diâmetros desejados de 

cada cenário. O orçamento está bem representa-

do no gráfico da Fig. 15.

Figura 15: Custo total de cada cenário para aquisição das VRPs.
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Fonte: Autoras, 2018.

O custo total com a aquisição de 14 VRPs pro-

postas para a setorização da rede no cenário 1 é 

de R$ 187.731,20. No cenário 2, tem-se um  cus-

to de R$ 201.164,90 para a compra de 14 VRPs, 

havendo um aumento de R$ 13.433,70 quando 

comparado ao cenário 1. Já no cenário 3, o custo 

com a compra das 20 VRPs foi de R$ 205.097,30, 

um aumento de R$ 17.366,10 quando compara-

do ao cenário 1.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face às características das concepções dos ce-

nários, visando beneficiar o planejamento e o 

controle da operação e o controle das pressões, 

constatou-se que, dos três cenários propostos, o 

cenário 3 é o que pode ser caracterizado como 

a melhor proposta de setorização, pois apresen-

tou o melhor desempenho hidráulico, apesar de 

não apresentar o menor custo de implantação. 
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Contudo, ambas as concepções de setorização 

apresentadas possuem suas vantagens e des-

vantagens quando analisados o custo-benefí-

cioficando, assim, a cargo da entidade gestora a 

escolha da setorização da rede.

Por fim, a melhor setorização da rede é aquela 

que torna mais fácil qualquer atividade de ma-

nutenção, por atingir um número menor de uni-

dades de consumo. Quanto menor o setor de ma-

nobras, menores serão as chances da ocorrência 

de interrupções no abastecimento causadas por 

manutenção de rupturas.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
As estimativas de redução das reservas minerais aumentaram a demanda atual por novas fontes de fósforo. 

Paralelamente, novas tecnologias buscam formas eficientes de remover esse nutriente do meio aquático devido 

a sua interferência na qualidade dos recursos hídricos. Neste sentido, e englobando os conceitos de economia 

circular aplicados às biorrefinarias em estações de tratamento de efluentes, este estudo propõe a recuperação 

de um biopolímero presente no lodo granular aeróbio (LGA). O biopolímero ALE (alginate-like exopolymer), extra-

ído de um reator batelada sequencial piloto granular, alimentado com efluente sanitário real, foi testado como 

material adsorvente para remover fósforo de amostras líquidas. As eficiências de remoção obtidas no tempo de 

equilíbrio (ERe) foram de 27% para as esferas de ALE e de 18% para esferas de alginato comercial.

Palavras-chave: Alginate-like exopolymer. Lodo granular aeróbio. Adsorção de fósforo. Reator de batelada 

sequencial. 

Abstract
Estimates of reduction of mineral reserves have increased the current demand for new sources of phosphorus. 

In parallel, new technologies seek efficient ways to remove this nutrient from the aquatic environment due to its 

interference in the quality of water resources. In this sense, and encompassing the concepts of circular economy 

applied to biorefinery in effluent treatment plants, this study proposes the recovery of a biopolymer present in 

aerobic granular sludge (AGS). The ALE (alginate-like exopolymer) biopolymer, extracted from a sequential pilot 

batch reactor, fed with actual sanitary effluent, was tested as an adsorbent material to remove phosphorus from 

liquid samples. The removal efficiencies obtained at equilibrium time (Ere) were 27% for the ALE beads and 18% for 

commercial alginate beads.

Keywords: Alginate-like exopolymer. Aerobic granular sludge. Phosphorus adsorption. Sequential batch reactor.
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1 INTRODUÇÃO
O fósforo e o nitrogênio são importantes para 

a produção de alimentos: mais de 95% do pro-

duto da mineração de fósforo e 88% da amônia 

são destinados apenas para a produção de fer-

tilizantes e suplementação animal (APODACA, 

2018). Dois cenários antagônicos têm voltado 

a atenção para esses nutrientes. O primeiro é a 

crescente demanda, com impacto na possibili-

dade de escassez das reservas minerais e um au-

mento do preço (VON HORN, SARTORIUS, 2009). 

O segundo é o aporte desses nutrientes nos cor-

pos hídricos devido ao escoamento superficial, 

ao lançamento de esgotos sem tratamento e ao 

tratamento ineficiente na remoção de nutrientes 

(VON SPERLING, 2005). No Brasil, os índices de 

coleta e tratamento são de apenas 48% e 45% 

respectivamente (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2016), o que acarreta em entradas de nutrientes 

nos corpos hídricos já que 20% de todo o fósforo 

consumido é excretado pelos humanos (BATSTO-

NE et al.,2015). O fósforo residual do tratamen-

to de efluentes se agrega à partículas sólidas e 

precipita junto ao lodo do tratamento de esgoto 

(VAN DER HOEK, DE FOOIJ, STRUKER, 2016).

Considerando o potencial de poluição do lodo 

decorrente do tipo de esgoto tratado, e da quan-

tidade gerada, que pode chegar à ordem de mi-

lhões de toneladas anual (YANG; ZHANG, WANG, 

2015), os custos com os processos de tratamento 

e disposição desse resíduo representam mais da 

metade do total necessário para tratar os efluen-

tes (TAY, 1986). Alternativas ao descarte do lodo, 

como a recuperação de produtos com valor agre-

gado a partir do lodo, mostram-se interessantes 

(EGLE et al., 2016). Neste sentido, começaram 

a surgir novas unidades industriais denomina-

das biorrefinarias, que permitem a obtenção de 

coprodutos de alto valor agregado a partir da 

biomassa residual, englobando os conceitos da 

economia circular (IEA, OECD, 2008). Os concei-

tos de economia circular, dentre outros aspectos, 

preveem menor desperdício, maximização de 

uso dos recursos, transformação e  reaprovei-

tamento de resíduos em produtos interessantes 

economicamente (PUYOL et al., 2017). Uma bior-

refinaria aplicada à ETE (Estação de Tratamento 

de Efluente) permite utilizar outros potenciais de 

uso do lodo, como, por exemplo, para obter ma-

terial adsorvente (LI, CUI, PEI, 2018) e biopolíme-

ros como o EPS (extracellular polymeric substan-

ces) e o alginate-like exopolymer (ALE) presentes 

em lodos granulares (LIN et al., 2010; FELZ et al., 

2016; NANCHARAIAH, REDDY, 2017).

Os lodos granulares aeróbios (LGA) são resulta-

dos do sistema de lodo ativado, mundialmente 

utilizado, e que modificado resultou no reator 

em bateladas sequenciais granular (RBSG) (NAN-

CHARAIAH, REDDY, 2017). No RBSG parâmetros 

operacionais, tais como a configuração do reator 

(relação altura/diâmetro) e forças físicas de cisa-

lhamento devido à vazão de ar, fazem com que 

a biomassa se agregue formando os grânulos 

(METCALF, EDDY, 2016). O LGA apresenta várias 

vantagens em comparação com o lodo ativado 

convencional, pois apresenta excelente capaci-

dade de sedimentação, tem estrutura microbia-

na densa e forte, é capaz de uma alta retenção 

de biomassa, tem a capacidade de suportar alta 

carga orgânica e é tolerante à toxicidade (LI et al., 

2014; LIN et al., 2015).

Os micro-organismos presentes em lodos granu-

lares ou floculados excretam o EPS e as bactérias 

dos gêneros Pseudomonas e Azotobacter produ-

zem o ALE, substância que tem características 

de hidrogel semelhantes ao alginato produzido 

por macroalgas, o que confere ao EPS capaci-

dade de transição entre sólido e gel (LIN et al., 

2010). Embora não haja uma diferença físico- 

química substancial entre o EPS floculento e o 

granular (SEVIOUR et al., 2009), acredita-se que 

as bactérias nos reatores granulares são induzi-

das a produzir mais EPS devido às forças de cisa-

lhamento decorrentes da aeração (TAY, LIU, LIU, 
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2001; NANCHARAIAH, REDDY, 2017). Além disso, 

a estabilidade e a formação dos grânulos podem 

estar associadas ao EPS (principalmente polissa-

carídeos e proteínas) (SARMA, TAY, CHU, 2017). 

Apesar de o lodo floculento também produzir 

EPS, cabe ressaltar que testes realizados por Lin 

et al. (2010) indicaram que em presença de CaCl
2
 

o ALE de lodo granular forma esferas de gel com 

alta estabilidade mecânica, o que não foi obser-

vado para o EPS extraído da mesma maneira no 

lodo floculento.

Sobre as características do biopolímero ALE, 

pode-se considerar: (i) a capacidade de formar 

esferas na presença de Ca+2 (NANCHARAIAH, RE-

DDY, 2017); (ii) a capacidade de gelificação se-

melhante ao alginato comercial (LIN et al., 2010); 

e (iii) que compõe de 15 a 20% do grânulo (FELZ 

et al., 2016). Assim, o ALE tem potencial em apli-

cações industriais, como: aumentar a resistência 

do papel à água (LIN et al., 2015); ser um produto 

para produção de fertilizantes agrícolas; na in-

dústria da construção para o melhoramento das 

características do material de construção (por 

exemplo, resistência ao fogo) ou como espessan-

te para tintas (VAN LEEUWEN et al., 2018). Es-

tudos realizados com materiais adsorventes em 

forma de esferas compostas por alginato obtive-

ram remoção significativa de metais (JUNG et al., 

2015), fósforo (MAHMOOD et al., 2015) e coran-

tes (HASSAN, ABDEL-MOHSEN, FOUDA, 2014) 

em amostras líquidas. Assim, pode-se considerar 

que o biopolímero (ALE) extraído de lodos gra-

nulares também apresenta potencial para atuar 

como material adsorvente para remover poluen-

tes, assim como já foi observado para o alginato.

Assim, este trabalho busca explorar uma nova 

aplicação para o LGA: utilizar o ALE extraído do 

lodo para remover fósforo de amostras líquidas. 

Essa aplicação minimiza o volume de lodo des-

cartado, apresenta uma finalidade mais nobre 

para um dos subprodutos do lodo (o biopolíme-

ro ALE) e possibilita remover fósforo presente 

na água, permitindo que as esferas de ALE en-

riquecidas com fósforo sejam possíveis fontes 

de nutriente. Foram apresentados os resultados 

comparativos entre eficiência de remoção, capa-

cidade de adsorção e de modelos cinéticos para 

esferas de ALE e alginato comercial.

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Operação do reator granular sequencial

O ALE foi extraído do lodo granular de um RBSG 

em escala piloto alimentado com efluentes sa-

nitários do município de Florianópolis - SC sem 

o uso de inóculo. Foram utilizadas amostras de 

lodo descartadas ao longo de 556 dias operação 

do sistema. O reator foi dimensionado em uma 

coluna cilíndrica de acrílico, com 3,0 m de altura 

e 0,25 m de diâmetro interno, altura útil de 2,24 

m, volume útil de 110 L e aeração com uma vazão 

de 32 L ar/min. A alimentação do reator era rea-

lizada com troca volumétrica (Venchimento/Vre-

ator), obtida por meio das duas opções de alturas 

de descarte que permitiam entradas distintas de 

esgoto (volumes de 71,7 L e 63,3 L). A estratégia 

de operação consistiu em etapas de nitrificação 

e desnitrificação alternadas com enchimento es-

calonado (NDAE) com fases de repouso e aeração 

intermitentes. Durante a NDAE foram configura-

dos três blocos de enchimento (20 min), segui-

dos de fase anóxica (10 min) e aeração (20 min), 

e após finalizado o enchimento, foram alterna-

dos 7 períodos de aeração e anóxico (repouso), 

que eram ajustados para períodos de chuva (VE-

LHO et al., 2017).

2.2 Extração e preparação das esferas de 
biopolímeros

Foi utilizada a metodologia proposta por Felz et 

al. (2016) para extrair o biopolímero presente no 

LGA. A extração de ALE inicia pela obtenção do 

EPS a partir da fase sólida de amostras de lodo 

Dall’ Agnol P, Ladnorg S, Magnus BS, Libardi N, Costa RHR
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granular obtidas por centrifugação em aproxi-

madamente 4880 rpm (Alc International, PK120, 

Italy) durante 25 min. Na primeira etapa ocorre 

uma extração alcalina em solução de carbonato 

de sódio anidro (Na2CO3), sob agitação, eleva-

da temperatura, onde por centrifugação o EPS 

que é solubilizado no sobrenadante é utilizado 

na etapa seguinte. A segunda etapa consiste na 

correção do pH do sobrenadante para 2,2 ± 0,05 

utilizando soluções de 0.5 M NaOH e 0,5 M HCl. 

Posteriormente é feita uma nova centrifugação 

para a retirada do ALE, que se obtém na forma de 

pellet sedimentado. Para obter o ALE em forma 

de beads é feita a correção para o pH 8,5 e o pal-

let é gotejado em uma solução de 2,5% de CaCl2 

(16,5 g de CaCl
2
.2H

2
O dissolvidos em 500 ml de 

água ultrapura). 

Os rendimentos nas etapas de extração de ALE 

foram obtidos por meio dos testes de sólidos 

totais (ST) e sólidos voláteis (SV) realizados em 

triplicata de acordo com a metodologia estabe-

lecida pelo Standard Methods (APHA, 2005) e uti-

lizada por Felz et al. (2016).

2.3 Preparação das esferas de alginato

Uma solução de alginato de sódio a 0,5% foi 

preparada dissolvendo 2,5g de alginato de só-

dio (C6
H

7
O

6
Na) em 500 ml de água ultrapura, 

utilizando um agitador magnético (THELGA, 

TMA10R, BR) durante 1 h sob temperatura am-

biente. Adicionalmente foram preparados 500 

ml de uma solução de cloreto de cálcio a 2,5 %. 

Para a preparação das esferas utilizou-se a téc-

nica de gelificação ionotrópica, onde com uma 

bureta a solução viscosa de alginato foi gotejada 

sobre a solução de cloreto de cálcio em agitação 

lenta (MAHMOOD et al, 2015). As esferas foram 

mantidas na solução de cloreto de cálcio por 30 

min, lavadas com água destilada e armazenadas 

em água destilada (a 2°C) até o uso.

2.4 Ensaios de umidade 

O teor de umidade das esferas foi obtido pelo 

método gravimétrico descrito no método ASTM 

D-2216 (1992) e calculado pela Eq. 1. O resulta-

do da umidade permite encontrar a massa seca 

das esferas (Eq.2), que é utilizada no cálculo da 

dose de adsorvente utilizada pela Eq. 3.

w= !
(MCWS-MCS)
(MCWS-MC)

$ . 100= 
(MW)
(MWS)

. 100  (1)

Ms= Mw. !1,0-
w

100
"  (2)

ds= 
Ms

V
  (3)

w - teor de umidade (%); M
CWS 

- massa do recipien-

te com esfera úmida (g); M
CS

 - massa do recipiente 

com esfera seca (g); M
C
 - massa do recipiente seco 

e preparado em mufla (g); M
W

 - massa de água (g); 

M
WS

 - massa úmida de esfera (g); M
s
 - massa seca 

de esfera (g); d
s
  – dose seca de adsorvente (g/L) e 

V - volume inicial de solução utilizada (L). 

2.5 Teste de adsorção

Os testes de adsorção de bancada foram condu-

zidos em leito móvel, ou seja, as esferas perma-

neceram em agitação e contato com a solução 

sintética de fósforo (K
2
HPO

4
). Os testes foram 

realizados em caráter exploratório, durante 6h, 

a fim de observar o comportamento dos mate-

riais sob algumas condições de controle. Em um 

banho termostático agitado (MARQ LABOR, BM/

DR, Brasil), foram mantidos frascos Erlenmeyer 

de 200 mL fechados e os seguintes parâmetros 

iniciais foram fixados: temperatura do banho 

em 25°C; agitação recíproca de 200 rpm; massa 

úmida de esferas de 5 g; 100 ml da solução de 

fósforo contendo 100 mgP.L-1 e pH inicial de 9,0.
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As curvas cinéticas de adsorção foram plotadas 

com os 11 pontos de coleta, sendo retiradas alí-

quotas de 3,5 ml de amostra a cada 10 min na 

primeira hora de adsorção; duas alíquotas com in-

tervalo de 30 min até completar a segunda hora de 

experimento e a partir de então, as amostragens 

foram com 3 h e 6 h de experimento. As amostras 

coletadas correspondem apenas ao sobrenadante, 

e a massa inicial de esferas foi mantida nos fras-

cos até o final do experimento. Foram avaliados 

os resultados das amostras agitadas (logo após a 

coleta), denominadas de “amostra homogênea”, e 

em amostras paradas (com análise sendo realiza-

da após 2h da coleta), denominadas de “amostra 

heterogênea”. As concentrações de fósforo foram 

quantificadas por meio do método colorimétrico 

do ácido ascórbico descrito no Standard Methods 

(APHA, 2005). Para leitura de ortofosfato foi utili-

zado um espectrofotômetro (HACH, DR3900, Bra-

sil) em comprimento de onda de 880 nm. 

Foram testadas amostras em branco, realizados 

com 100 mL de água ultrapura em frascos Erlen-

meyer de 200 mL, um deles contendo esferas de 

biopolímero, e outro, esferas de alginato. Isso pos-

sibilitou a obtenção de um branco da amostra para 

os mesmos intervalos de coleta em que foram reali-

zadas as coletas das amostras sintéticas de fósforo.

2.6 Avaliação matemática da adsorção

Foram obtidas a eficiência de remoção (ERt
) e a 

capacidade de adsorção (q
t
) em cada intervalo de 

tempo usando a Eq. 4 (WANG et al., 2016) e a Eq.5 

(NASCIMENTO et al., 2014), respectivamente. 

ERt=
CI- Ct

CI
 . 100  (4)

qt= 
(CI-Ct).V

m
 
 (5)

Onde ER
t
 (%), C

I
 e C

t
 (mg. L-1) são as eficiências de 

remoção, concentrações de fósforo na solução 

inicial e final respectivamente. Na Eq. 5, q
t
 (mg 

de adsorvato. g de adsorvente-1) é a capacidade 

de adsorção em cada intervalo de tempo de cole-

ta; V (L) é o volume inicial de solução utilizada; m 

(g) a massa úmida de adsorvente. Cabe ressaltar 

que q
t
, C

t
 e ER

t
 podem ser obtidas para um tempo 

qualquer ou para o tempo de equilíbrio (q
e
, C

e
 e 

ER
e
). Para obter esses valores no equilíbrio foi uti-

lizado um método gráfico de aproximação, sen-

do traçada uma reta paralela ao eixo x nos três 

gráficos de tempo versus as variáveis q
t
, C

t
 e ER

t 

sendo que o equilíbrio cinético para essas variá-

veis foi obtido por meio da média dos pontos que 

cruzaram e/ou mais se aproximaram da reta.

Com os resultados de q
t
 foram aplicados os mo-

delos cinéticos de pseudo-primeira ordem (PPO) 

e pseudo-segunda ordem (PSO) na forma linear e 

não linear, apresentados no Quadro 1. Os modelos 

cinéticos servem para compreender a interação 

entre o adsorvente e o adsorvato no equilíbrio e 

descrever a velocidade para a reação de adsorção 

ocorrer (MOUSSOUT et al., 2018). As formas line-

ares e não lineares dos modelos foram geradas no 

programa Statistica® 8.0, com um intervalo de 

confiança de 95%, e obtendo as constantes (K
1
 e 

K
2
) e o q

e modelo
. Os modelos não lineares foram ajus-

tados por meio da estimação interativa pelo mé-

todo de Gauss-Newton. Além disso, foram obtidos 

os coeficientes de ajustes de cada modelo, sendo o 

valor de R² (coeficiente de determinação ou regres-

são) relacionado à proporção que a variável inde-

pendente pode explicar a variável dependente. E o 

valor de R (coeficiente de correlação) que mostra a 

associação entre duas variáveis ao avaliar relações 

lineares (NASCIMENTO et al., 2014). Nos modelos 

não lineares, o valor de R é nulo e o valor de R² foi 

obtido pela Eq. 6. Sendo SQR a soma dos quadrados 

da regressão, SQE a soma dos quadrados dos erros 

ou resíduos e SQT a soma dos quadrados total.

R2= 
SQR
SQT

=1- 
SQE
SQT

  (6)
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Quadro 1 - Resultados do modelo cinético de pseudo-primeira ordem.

Modelo 
cinético Forma não linear Forma linear Gráfico Constante obtida 

pelo ajuste Fonte

PPO qt= qe.(1-e-K1.t) log!qe- qt"= log qe- #
K1

2,303
$ .t log!qe-qt"  versus t K

1
 e q

e mod
LAGERGREN, 1898

PSO qt= 
K2. qe

2.t
1+ K2 . qe.t

 t
qt

= 
1

K2. qe
2 +

1
qe

 .t 
t

qt
  versus t K

2
 e q

e mod
HO et al., 1996

Onde: K
1
 constante da taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem (min-1); K

2
 constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (g .mg-1min-1)

Os valores de q
e mod

 obtidos pelos modelos cinéti-

cos foram comparados com os dados obtidos ex-

perimentalmente e calcularam-se os erros abso-

lutos (EA
) e erros relativos (E

r
) por meio das Eqs.7 

e 8 respectivamente. A Fig. 1 apresenta uma sín-

tese da metodologia adotada neste trabalho.

EA= !"qe exp- qe mod#!  (7)

Er= !
"qe exp- qe mod#

qe exp
! .100  (8)

 
Figura 1 - Fluxograma com etapas envolvidas na da metodologia para o estudo de adsorção utilizando ALE.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O rendimento de recuperação de ALE do LGA foi de 

175 ± 30 mg de ALE/ g de lodo, o que corresponde 

a uma eficiência de extração de 18 ± 3%, resul-

tado semelhante ao obtido por Lin et al. (2010) 

de 160 ± 4 mg/g, concluindo que o ALE é um dos 

exopolissacarídeos dominantes no grânulo.

Os valores do pH registrados ao longo do ex-

perimento mostram uma redução para os dois 

materiais adsorventes. O valor inicial da solução 

sintética de fósforo caiu de 8,9 ± 0,1 para 7,4 ± 

0,1 ao final de 6h de experimento. Para as esfe-

ras de alginato, o pH apresentou tendência de 

estabilização após 200 min, enquanto para as 

esferas de ALE foi após 120 min. Estudos que 

utilizam soluções de cálcio para precipitação de 

fósforo em efluentes mostram que o resultado 

da precipitação espontânea de fosfato de cálcio 

acarreta em diminuição do pH do meio, podendo 

ocorrer a estabilização do pH após 120 min de 

contato (MEKMENE et al., 2009). A Fig. 2 mostra 

a turbidez adquirida pelas amostras ao longo do 

experimento e a deposição de sólidos no fundo 

dos tubos após de 2h. Considerando que o pH da 

solução determina as espécies dominantes de 

ortofosfato, ou seja, influencia a força de atra-

ção eletrostática e, portanto, diferentes formas 

de fósforo podem estar disponíveis (AJMAL et al., 

2018), pode-se atribuir a opacidade da amostra 

devido à ligação e cristalização de íons de cálcio 

e fósforo (FERREIRA, OLIVEIRA, ROCHA, 2003; 

MEKMENE et al., 2009). 

Figura 2 - Adsorção com esferas de alginato: amostra homogênea (esquerda) e amostra heterogêna mostra sólidos 
depositados no fundo do tubo (direita).

Além disso, observou-se que as concentrações 

de fósforo foram menores quando houve re-

moção dos cristais por meio da sedimentação 

(amostra heterogênea), do que quando as par-

tículas estavam na amostra líquida analisada 

(amostra homogênea). Por exemplo, ao comparar 

as amostras homogêneas com as heterogêneas 

coletadas em t=120 min, houve um incremento 

da concentração nas amostras homogêneas de 

aproximadamente 26 mg P/L para o ALE e de 19 

mg P/L para o alginato. 
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As cinéticas de fósforo apresentaram decaimento 

das concentrações de fósforo nos primeiros 120 

min, oscilando após esse período e corroborando a 

situação análoga relatada no experimento realiza-

do por Corrêa et al., (2015). Assim, as condições de 

equilíbrio foram estimadas por médias dos pontos 

determinados por um método gráfico de aproxima-

ção, o que impossibilitou obter valores exatos de 

Ce
 e q

e
 de cada material adsorvente. Desta forma, 

a tendência de atingir o equilíbrio da adsorção foi 

observada a partir de 40 min  para as esferas de al-

ginato e 50 min para as esferas de ALE. 

Na Fig. 3 observa-se que o adsorvente ALE apre-

sentou os melhores resultados no equilíbrio 

quando comparado com as esferas de alginato. 

Além disso, para as amostras heterogêneas de 

ALE (ponto 1) e de alginato (ponto 3) os valores 

da eficiência de remoção (ERe
) e capacidade de 

remoção (q
e
) foram superiores às amostras ho-

mogêneas, sendo de 27% para o ALE (amostra 

heterogênea) e de 18% para o alginato (amostra 

heterogênea). Isso indica que o precipitado es-

branquiçado corresponde a uma fração de fósfo-

ro que estava presente inicialmente na solução, 

mas que não se ligou na superfície dos materiais 

adsorvente. Os materiais adsorventes removem 

parte do fósforo por adsorção na superfície das 

esferas e parte por precipitação química decor-

rente da presença de íons de cálcio que compõem 

as esferas. Assim, para as análises dos modelos 

cinéticos optou-se por utilizar os resultados das 

amostras heterogêneas, onde a sedimentação 

por 2 horas representa uma separação de fases, 

como se realiza em estudos de adsorção (BISWAS 

et al., 2008; WANG et al., 2016).

Foi possível encontrar valores acima do estimado 

para o equilíbrio, sendo que para o ALE a ERmáx
 

foi de 31% e 43% para as amostras homogêneas 

e heterogêneas, respectivamente. E para o algi-

nato ER
máx

 foi de 24% e 26% para as amostras 

homogêneas e heterogêneas, respectivamente. 

Para os dois adsorventes esses valores foram ob-

tidos em 90 min para as amostras homogêneas 

e em 120 min para as heterogêneas. Entretanto, 

cabe ressaltar que esses valores máximos podem 

corresponder apenas a dados extremos (outliers).

 

 1 - ALE (amostra heterogênea)     3 - alginato (amostra heterogênea)         
2 - ALE (amostra homogênea)      4 - alginato (amostra homogênea)

1 2 3 4
0
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40
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ER
e (

%
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q e
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g/
g)

 ER(%)      qe  (mg/g) 

Figura 3 - Comparativo entre a eficiência de remoção e capacidade de adsorção no equilíbrio para as esferas de ALE e 
Alginato em amostra homogêneas e heterogêneas.
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Ao analisar as concentrações das amostras em 

branco, observou-se que as esferas de alginato 

não liberaram fósforo para o meio. Nas esferas 

de biopolímero houve um pequeno incremento 

na concentração das amostras em branco (~1,0 

mg P/L), formação do precipitado esbranquiçado 

e incremento na turbidez da amostra decorrente 

da fragmentação do material adsorvente. Assim, 

os resultados das amostras em branco devem ser 

descontados das concentrações de cada amos-

tra analisada e uma etapa de separação das fa-

ses (sólidas e líquidas) precisa ser adicionada.

Para aplicar os modelos lineares de PPO, é neces-

sário que o maior valor de q
t
 seja atribuído como 

sendo o q
e
, caso contrário não é possível calcular 

o logaritmo de um número negativo (logaritmo 

da diferença entre q
e
 e q

t
). Ao aplicar o modelo 

linear de PPO considerando q
máx 

= q
e
, os ajustes 

não foram satisfatórios, fornecendo coeficientes 

de regressão (R²) abaixo de 0,40. Assim, consi-

derou-se a aproximação gráfica do equilíbrio, 

mesmo tendo em vista que obter uma atribuição 

correta do valor de q
e
 é um problema recorrente 

nos estudos de adsorção (TRAN et al., 2017). A 

simplificação escolhida para atribuir o valor de 

qe foi necessária, já que os testes de adsorção 

foram realizados sem réplicas, o que prejudicou 

a interpretação das oscilações (outliers) regis-

tradas para q
t
 (aumento e diminuição) mesmo 

após atingir o valor máximo. Assim, o q
máx

 não foi 

atribuído como sendo q
e
, e alguns pontos foram 

removidos do ajuste linear do modelo de PPO, 

sendo que para o ALE foi possível utilizar 7 dos 

11 pontos amostrais e, para o alginato foram uti-

lizados 6 pontos, os resultados estão apresenta-

dos na Fig. 4. Apesar disso, os pontos incluídos 

no modelo abrangem os primeiros minutos da 

cinética, o que é mais relevante para o modelo de 

PPO que é mais apropriado entre os 20 e 30 min 

iniciais (HO, MCKAY, 1998).

Para aplicar o modelo linear de PSO, foi possí-

vel utilizar todos os pontos amostrais, conforme 

mostra a Fig. 5. É possível observar que de forma 

geral os pontos experimentais ficaram dentro do 

intervalo de confiança, com exceção dos pontos 

nos tempos de 20 min, 120 min e 180 min. Nes-

ses intervalos de tempo, observou-se que o qt 

sofreu uma mudança abrupta, ou seja, foram re-

gistradas oscilações na cinética de adsorção, por 

isso o modelo não conseguiu se ajustar. 

 

Ajuste linear pseudo-primeira ordem
(esferas de biopolímero ALE)

0 20 40 60 80 100
t

 [min]

-2,4

-2,0
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-1,2

-0,8

-0,4

0,0

lo
g(

q e
 ex

p 
- q

t )
 

[m
g.

g-1
]

y = -0,4116 - 0,0153*x
Intevalo de confiança = 0,95 
R = -0,7883; R 2 = 0,6214; p= 0,0352

Ajuste linear pseudo-primeira ordem
(esferas de alginato)
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t )
 

[m
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g-1
]

y = -0,2825 - 0,0303*x
Intervalo de confiança = 0,95
R = -0,9715; R 2 = 0,9438; p = 0,0012 

A B 

Figura 4 - Modelo linear de pseudo-primeira ordem em um intervalo de confiança de 95% (- -):  
A) esferas de ALE e B) esferas de alginato.
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Ajuste linear pseudo-segunda ordem
(esferas de biopolímero ALE)
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y = 38,8945 + 1,4791*x
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R = 0,9177; R 2 = 0,8422; p = 0,0002

Ajuste linear pseudo-segunda ordem
(esferas de biopolímero alginato)
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R = 0,9743; R 2 = 0,9493; p = 0,00000

A B 

Figura 5 - Modelo linear de pseudo-segunda ordem em um intervalo de confiança de 95% (- -):  
A) esferas de ALE e B) esferas de alginato.

Após obter os parâmetros desconhecidos (q
e mod

, 

K
1
 e K

2
), os valores experimentais e modelados 

foram comparados e os erros foram calculados. 

Os resultados comparativos para o modelo de 

PPO na forma linear e não linear estão apresen-

tados na Tabela 1, e na Tabela 2 os resultados 

para o modelo de PSO. Na tabela 1 e 2 foram 

comparados os resultados deste estudo com três 

trabalhos de adsorção de fósforo que utilizaram 

outros materiais adsorventes.

Observa-se que tanto para o alginato como para 

o ALE o modelo melhor ajustado é o de PSO. Esse 

resultado está de acordo com a literatura (MAH-

MOOD et al., 2015; LI, CUI, PEI, 2018; BISWAS et 

al., 2008), onde apesar da semelhança dos valo-

res de R² entre os dois modelos aplicados, ape-

nas o modelo linear de PSO apresentou valores 

de R² próximos de 1,00. Entretanto, um destaque 

é dado ao fato de que nos estudos comparativos 

não foram testadas as formas não lineares dos 

modelos cinéticos, apesar de os modelos não li-

neares apresentarem melhor capacidade de es-

timar as variáveis desconhecidas (NASCIMENTO 

et al., 2014).

Para ajustar o modelo de PPO na forma linear, o 

valor da capacidade de adsorção no equilíbrio é 

essencial para gerar o gráfico de log(qe
-q

t
) pelo 

tempo. Assim, a oscilação das concentrações nas 

cinéticas gerou uma dificuldade em observar o 

ponto de equilíbrio. Portanto, os erros relativos 

elevados podem ser explicados por esta estima-

tiva, já que até mesmo para a análise dos mo-

delos não lineares os erros foram elevados. Por 

exemplo, para as esferas e alginato no modelo 

não linear de PSO apresentaram-se E
r
 de 54% na 

estimativa do q
emod

 mesmo com um R² de 0,97 e 

com a curva fitando quase todos os pontos expe-

rimentais como mostra a Fig. 6B. Assim, deve-se 

considerar: repetir os experimentos de adsorção 

para confirmar os resultados obtidos; realizar os 

cálculos de extrapolação a fim de estimar a ca-

pacidade de adsorção no equilíbrio em um tem-

po infinito ou refazer as estimativas por tentativa 

e erro (AKSU, TEZER, 2000).

Na Fig. 6A observa-se o ajuste não linear para a 

curva cinética do adsorvente ALE e na Fig. 6B para 

o alginato. Ambos os modelos, o de PPO e PSO, 

foram bem ajustados aos pontos experimentais 

do alginato, diferentemente do observado para 

o ALE, para o qual é possível considerar que o 

modelo de PPO (modelo de Lagergren) se ajustou 

para a maioria dos pontos experimentais. 
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Figura 6 - Modelos não lineares de PPO (Lagergren) e PSO (Ho) ajustados nos valores experimentais da capacidade de 
adsorção (qt) ao utilizar esferas: A) ALE e B) alginato.

Entretanto, para entender os mecanismos envol-

vidos na adsorção e fazer considerações preci-

sas sobre a relação entre os modelos ajustados, 

faz-se necessária uma análise aprofundada em 

termos da caracterização do material adsorven-

te, como, por exemplo, por meio de análises da 

superfície química (por FTIR - espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier e 

pH
PZC

  - ponto de carga zero), morfologia (MEV- 

microscopia eletrônica de varredura) e proprie-

dades texturais (área superficial, volume dos po-

ros) (TRAN et al., 2017). 

Comparando os modelos lineares e não lineares 

de PPO e PSO (Tabela 1 e Tabela 2), com base no 

maior coeficiente de regressão, pode-se obser-

var que o modelo melhor ajustado para o ALE foi 

o não linear de PPO (R²=0,95) e erro relativo de 

27%. E o melhor ajuste para a adsorção utilizan-

do as esferas de alginato também foi observa-

da para o modelo não linear de PPO (R² = 0,98 e  

ER
 = 34%). As estimativas dos parâmetros desco-

nhecidos (q
e mod

, K
1
 e K

2
) foram estatisticamente 

significativas (p<0,05), exceto para os valores 

obtidos para o modelo não linear de PSO, onde 

as constantes K2
 de ALE apresentaram p>0,05.

Tabela 1 - Resultados do modelo cinético de primeira ordem.

Ajuste Material adsorvente
qe exp qe mod K1 R R²

EA Er

mg.g-1 mg.g-1 min-1 mg.g-1 %

Linear
Esferas de alginato 0,35 ± 0,03 0,52 -0,0700 -0,97 0,94 0,17 49

Esferas de ALE 0,55 ± 0,03 0,39 -0,0352 -0,79 0,62 0,16 29

Não linear
Esferas de alginato 0,35 ± 0,03 0,47 0,0270 0,00 0,98 0,12 34

Esferas de ALE 0,55 ± 0,03 0,70 0,0265 0,00 0,95 0,15 27

Linear

(MAHMOOD et al., 2015)1 0,62 0,55 -0,0023 0,66 0,07 12

(LI, CUI, PEI, 2018)2 11,84 10,87 0,0017 0,98 0,97 8

(BISWAS et al., 2008)3 47,50 38,84 0,0032 0,97 8,66 18
1 Esferas (secas) de Alginato; 2 Esferas (secas)de resíduo do tratamento de água com cloreto férrico; 3 Gel formado com resíduo de laranja, hidróxido de cálcio e Zr(IV).
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Tabela 2 - Resultado do modelo cinético de pseudo-segunda ordem.

Ajuste Material adsorvente
qe exp qe mod K1 R R²

EA Er

mg.g-1 mg.g-1 min-1 mg.g-1 %

Linear
Esferas de alginato 0,35 ± 0,03 0,42 0,2372 0,97 0,95 0,07 20

Esferas de ALE 0,55 ± 0,03 0,68 0,0562 0,92 0,84 0,13 24

Não linear
Esferas de alginato 0,35 ± 0,03 0,54 0,0649 0,00 0,97 0,19 54

Esferas de ALE 0,55 ± 0,03 0,79 0,0443 0,00 0,94 0,24 44

Linear

(MAHMOOD et al., 2015)1 0,62 0,72 0,0298 0,99 0,10 16

(LI, CUI, PEI, 2018)2 11,84 12,69 0,0002 0,99 0,85 7

(BISWAS et al., 2008)3 47,50 49,00 0,0002 0,99 1,50 3

1 Esferas (secas) de Alginato; 2 Esferas (secas)de resíduo do tratamento de água com cloreto férrico; 3 Gel formado com resíduo de laranja, hidróxido de cálcio e Zr(IV).

O teor de umidade das esferas de ALE foi de 

97,4%, assim a massa úmida de 5g pode ser ex-

pressa em massa seca em 0,1295 pelo cálculo da 

Eq.2, o que corresponde a uma dose de esferas 

aplicadas inicialmente de 1,3 g/L. Um aspecto 

observado ao comparar os valores obtidos de  

qe exp
 com os dados da literatura foi a divergência 

entre as ordens de grandeza para esta variável. 

Apesar de Tran et al. (2017) explicitar que a mas-

sa utilizada no cálculo da capacidade de adsor-

ção (Eq.5) refere-se à massa seca do adsorven-

te, para o uso do ALE e alginato o cálculo de qe
 

foi obtido pela massa úmida. Alguns resultados 

como os obtidos por Mahmood et al. (2015) não 

explicitam a condição da massa usada no cálcu-

lo. Entretanto ao comparar os resultados de qe 

(Tabela 3) observa-se que o resultado obtido por 

Mahmood et al. (2015) se assemelha, em termos 

da ordem de grandeza, aos resultados de qe ex-

perimental obtidos utilizando o valor de massa 

úmida. Ao confrontar os resultados com o cálcu-

lo de qe em razão da massa seca, observa-se que 

para o ALE (qe 
 = 21,07 mg/g) essa capacidade 

de adsorção fica na mesma ordem de grandeza 

dos resultados registrados por Li, Cui e Pei (2018) 

(q
e 

 = 11,84 mg/g) e por Biswas et al. (2008)  

(q
e 

= 47,50 mg/g). Isso mostra que ao compa-

rar o comportamento de adsorventes distintos  

deve-se ter atenção na forma como os resulta-

dos foram obtidos para que haja consistência  

na comparação.

Tabela 3 - Comparação entre os resultados de capacidade de adsorção (q
e
).

Adsorvente Estado da massa usada
no cálculo de qe

qe experimental (mg.g-1)

Esferas de ALE seca 21,07 ± 1,04

Esferas de Alginato seca 13,68 ± 0,97

Esferas de ALE úmida 0,55 ± 0,03

Esferas de Alginato úmida 0,35 ± 0,03

(MAHMOOD et al., 2015)1 Não especifica 0,62

(LI, CUI, PEI, 2018)2 seca 11,84

(BISWAS et al., 2008)3 seca 47,50

1 Esferas (secas) de Alginato; 2 Esferas (secas)de resíduo do tratamento de água com cloreto férrico; 3 Gel formado com resíduo de laranja, hidróxido de cálcio e Zr(IV).
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4  CONCLUSÕES
Com base nos resultados apresentados, pode- 

se concluir que:

(i) o processo de adsorção afeta o pH do meio e 

há a formação de partículas sólidas;

(ii) a remoção de fósforo é parte causada pela 

adsorção e parte por precipitação química oca-

sionada pela ligação entre íons de cálcio e fós-

foro. Assim, faz-se necessária uma etapa de se-

paração das fases por meio de centrifugação ou 

filtração antes da quantificação de fósforo nas 

amostras;

(iii) no equilíbrio, o ALE obteve resultados su-

periores às esferas de alginato tanto para a efi-

ciência de remoção como na capacidade de ad-

sorção. Valores maiores também foram obtidos 

para as amostras heterogêneas (com separação 

das fases);

(iv) a condição de equilíbrio pode ser observada 

a partir de 40 min para as esferas de alginato e 

50 min para as esferas de ALE;

(v) as esferas de ALE liberaram para o meio uma 

pequena concentração de fósforo (~1,0 mg P/L) 

ao final de 6h de experimento. A composição 

das esferas é predominantemente líquida, já 

que o teor de umidade foi de 97,4%. Essas infor-

mações mostram que é necessário caracterizar 

com mais detalhes o novo material adsorvente e 

investigar a sua composição;

(vi) foi possível obter resultados coerentes 

com a literatura em termos do uso do alginato 

como material adsorvente e observar que o ALE 

tem potencial de uso como um novo biomate-

rial obtido a partir de um subproduto, como o  

lodo excedente de um processo de tratamento 

de efluentes.

Ao utilizar o ALE como material adsorvente de 

fósforo, é possível encontrar uma forma tanto 

de reaproveitar um subproduto do lodo, reduzir 

a quantidade de lodo residual, recuperar fósforo 

do meio líquido e incentivar novos estudos so-

bre a possível aplicação deste biomaterial en-

riquecido com fósforo como fonte secundária 

deste nutriente.
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Resumo
O interesse e envolvimento da sociedade, a relevância econômica do setor e a expectativa de contribuição para 
a teoria sobre cooperação para inovação explicam a importância da pesquisa. A pesquisa respondeu à pergun-
ta: “quais são os principais arranjos cooperativos identificados por parte das empresas do setor de saneamento 
básico brasileiro?” O objetivo geral desta pesquisa é identificar os principais arranjos cooperativos para o setor 
de saneamento básico brasileiro. Foi realizada uma pesquisa exploratória, com a realização de estudos de caso 
múltiplos, de abordagem qualitativa, com a participação de cinco empresas do setor. As participantes encon-
tram-se listadas no Ranking 1000 da revista Valor Econômico. Os dados foram levantados por meio de pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental e questionário. Como resultados desta pesquisa destacam-se: a caracteri-
zação do aprofundamento da discussão teórica recente relacionada à temática de cooperação para inovação 
nas empresas e a identificação das principais relações entre os atores envolvendo arranjos cooperativos de 
inovação do setor de saneamento brasileiro, principalmente fornecedores e universidades, apontados como 
relações de alta importância. 
Palavras-chave: Inovação. Cooperação. Saneamento Básico.

Abstract
The interest and involvement of society, the economic relevance of the sector and the expectation of contribution to 
the theory about cooperation for innovation explain the importance of research. The survey answered the question: 
What are the main cooperative arrangements identified by companies in the Brazilian basic sanitation sector? The 
general objective of this research is to identify the main cooperative arrangements for the Brazilian basic sanitation 
sector. An exploratory research was carried out, with the accomplishment of a multiple case study, of qualitative 
approach, with the participation of five companies of the sector. Participants are listed in Ranking 1000 of the eco-
nomic value magazine. The data were collected through bibliographic research, documentary research and ques-
tionnaire. The results of this research are: the characterization of the deepening of the recent theoretical discussion 
related to the topic of cooperation for innovation in companies and the identification of the main relations between 
the actors involving cooperative arrangements of innovation of the Brazilian sanitation sector, mainly (suppliers 
and universities ) Pointed out as relations of high importance.
Keywords: Innovation. Cooperation. Basic Sanitation
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1 INTRODUÇÃO
A inovação é definida como a aplicação e im-

plantação comercial de novos conhecimentos 

e ideias (MCGUIRK; LENIHAN; HART, 2015, p. 

966; BARBOZA; FONSECA; RAMALHEIRO, 2015, 

p. 332). A palavra inovação se destaca no voca-

bulário empresarial, de modo geral, nas últimas 

décadas. Não se restringindo apenas aos muros 

das empresas, envolve governos, universidades 

e agentes econômicos. Os desafios apresenta-

dos em nosso tempo, novos hábitos e comporta-

mentos, por exemplo, solicitam uma orientação 

para o novo. Nas empresas de uma forma geral, 

a inovação desempenha um papel importante 

na competitividade e na sobrevivência. A sua 

relevância não é exclusiva das grandes organiza-

ções ou de empresários individuais. Igualmente, 

não se restringe às empresas com fins lucrativos 

(O'SULLIVAN; DOOLEY, 2009, p. 4).

O saneamento básico no Brasil apresenta novos 

e antigos desafios representados pela univer-

salização no acesso aos serviços de distribuição 

de água e coleta de esgoto, o reúso dos recur-

sos hídricos, a redução de perdas e a obtenção 

de financiamento para projetos do setor. Nesse 

contexto espera-se que o setor apresente uma 

atitude inovadora objetivando colher benefícios. 

O saneamento precisa de inovação, e por que 

não a inovação não precise do saneamento, com 

um atrativo rol de oportunidades e problemas a 

serem solucionados. Para inovar com sucesso, 

a empresa combinará diferentes atividades de 

inovação. Além do seu próprio P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), as empresas geralmente es-

tão envolvidas na aquisição de conhecimento no 

mercado de tecnologia. As empresas que se dedi-

cam apenas a uma única atividade de inovação, 

seja ela de atividades internas de P&D ou exter-

nas, introduzem menos produtos novos ou subs-

tancialmente melhorados em comparação com 

empresas que as combinam (CASSIMAN; VEUGE-

LERS, 2006, P. 68). As empresas inovadoras em 

produtos e processos estão mais ligadas às ins-

tituições de pesquisa. Já empresas que adaptam 

tecnologia o fazem a partir das empresas que 

se relacionam comercialmente (TIGRE, 2006, p. 

133). A empresa deve decidir entre comprar ou 

produzir a tecnologia de que necessita ou esta-

belecer uma relação complementar entre com-

pra e inovação (ANDREASSI, 2005, p.2-3). Sendo 

assim, este artigo tem por objetivo identificar os 

principais arranjos cooperativos para o setor de 

saneamento básico brasileiro, no entendimento 

de que a inovação necessita do envolvimento de 

mais de um ator na busca de soluções construídas 

de forma compartilhada. De forma secundária 

tem-se como objetivo apresentar a discussão te-

órica recente relacionada à temática de coopera-

ção para inovação nas empresas. Em conjunto, o 

atingimento dos objetivos propostos proporciona 

responder: “quais são os principais arranjos co-

operativos identificados por parte das empresas 

do setor de saneamento básico brasileiro?”. 

Justifica-se a pesquisa na expectativa de contri-

buição para a teoria sobre cooperação de inova-

ção no setor de saneamento, buscando-se rela-

cionar os desafios oriundos da cadeia produtiva 

às oportunidades exploradas pela cadeia inova-

tiva e pela relevância econômica do setor e a sua 

importância para a sociedade, como veremos 

adiante. Acredita-se ainda que a pesquisa possa 

contribuir para a teoria, visto que o levantamen-

to bibliográfico acerca do assunto mostrou a es-

cassez de material, incluindo a não participação 

do setor de saneamento na PINTEC (Pesquisa de 

Inovação do IBGE), que por si só já é uma enorme 

lacuna, visto que a referida pesquisa já acontece 

no Brasil desde 2000 e se tornou referência para 

as pesquisas realizadas na área de inovação.

Segundo Braga (2007), uma pesquisa explora-

tória como essa não tem objetivo de levantar 

hipóteses, mas somente de procurar padrões. 

Mesmo assim, entende-se que a hipótese de 

identificar uma forte participação de fornecedo-
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res e universidades na composição dos arranjos 

cooperativos em conjunto com as empresas de 

saneamento em detrimento de outras partes in-

teressadas seja testada.

No contexto da pesquisa, tem-se que o sane-

amento ambiental é um conjunto de serviços 

que compreende abastecimento de água, esgo-

tamento sanitário, drenagem pluvial, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos 

(BNDES, 2015 p. 155). A cadeia produtiva do se-

tor compreende as atividades de conservação de 

recursos hídricos, captação de água, tratamen-

to de água, adução, reservação, uso, coleta de 

esgoto, tratamento de esgoto e disposição de 

efluentes e resíduos sólidos. Já a cadeia de ino-

vação envolve a participação de fornecedores de 

equipamentos e materiais, projetistas e institu-

tos de ciência e tecnologia, outras empresas de 

saneamento, fornecedores de serviços operacio-

nais, organizações não governamentais e órgãos 

reguladores (SABESP, 2009).

O setor de saneamento brasileiro é composto 

por 28 empresas de âmbito estadual, 6 de âm-

bito regional (atendem mais de um município) e 

1408 municipais, totalizando 1442 prestadores 

de serviços no setor. Quanto à natureza jurídica, 

902 empresas fazem parte da administração di-

reta, 413 são autarquias, 31 são sociedades de 

economia mista, 5 são empresas públicas, 89 são 

empresas privadas e 2 são organizações sociais 

(SNIS, 2015, p. 9).

Quanto à relevância econômica do setor, pode-se 

afirmar que a expansão do setor de saneamento 

traz aumento de oportunidades para segmen-

tos da indústria que vendem produtos e prestam 

serviços para os segmentos de água e esgoto. 

Para cada R$ 1 bilhão investido no setor de sane-

amento, são gerados R$ 3,1 bilhões de acréscimo 

no valor bruto da produção total das indústrias 

fornecedoras para o setor. São gerados 58,2 mil 

empregos, com R$ 545 milhões de crescimento 

da massa salarial e R$ 216 milhões de aumento 

da arrecadação de impostos (CNI, 2014 p.13).

Muitas vezes o bom desempenho econômico 

das empresas vem da parceria encontrada nas 

universidades ou institutos de pesquisa, na uti-

lização de recursos humanos qualificados, as-

sessoria técnica, com acesso aos laboratórios, 

permitindo o acompanhamento da evolução 

científica e tecnológica (MARTIN; TORKOMIAN, 

2001, p. 6). Segundo pesquisa realizada na Chi-

na, entre 1993 e 1995, com a participação de 

3.346 empresas, 74% das empresas afirmam que 

realizaram algum tipo de inovação nesse período 

com relacionamentos de cooperação com uni-

versidades e institutos de pesquisa (ZHANG E XU, 

1998, p. 1).

O conhecimento novo pode ser gerado pela em-

presa inovadora no curso de suas atividades ou 

adquirido externamente por meio de vários ca-

nais. O uso de conhecimento novo ou a combina-

ção do conhecimento existente requer esforços 

inovadores que podem ser distinguidos das roti-

nas padronizadas (OCDE, 2005, p. 43). Segundo 

o IBGE (2011, p. 23), as empresas podem utilizar 

novos conhecimentos produzidos em suas áre-

as de P&D ou de conhecimentos incorporados, 

principalmente por meio de aquisição tecnoló-

gica. Ainda segundo essa publicação, a inovação 

nas empresas está diretamente ligada à sua ca-

pacidade de absorver e combinar informações.

O artigo está organizado em capítulos, confor-

me segue: Metodologia, Resultados, Discussão  

e Conclusão.

2 METODOLOGIA 
Em relação à natureza, entende-se que se trata 

de pesquisa básica por buscar conhecimentos 

novos por meio de uma pesquisa exploratória, 

proporcionando maior familiaridade com o pro-

blema, tornando-o mais explícito, consolidan-
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do a reunião de dados, informações, padrões e 

ideias sobre o problema de pesquisa (GIL, 2008). 

Uma vez definida a natureza da pesquisa, o pró-

ximo passo é definir a melhor abordagem. A pre-

sente pesquisa adotou uma abordagem qualita-

tiva, que se mostrou mais adequada à realidade 

do estudo do fenômeno (MINAYO; SANCHES, 

1993, p. 247).

Sendo assim, desenvolveu-se um estudo de caso 

múltiplo acerca das cinco empresas responden-

tes, adotando fontes de coleta secundárias e pri-

márias. Utilizando o protocolo proposto por Yin 

(2001, p.34-35), efetuou-se a análise dos dados 

coletados buscando uma visão abrangente dos 

cinco casos. O autor ressalta dois aspectos im-

portantes a serem respeitados. O primeiro trata 

da forma como a amostra é selecionada, consi-

derando o interesse do caso estudado e sua rela-

ção com as variáveis do fenômeno. Além do mais, 

deve ser considerado também o número de casos 

e a relevância dos mesmos. 

Na etapa da coleta de dados secundária, foi pla-

nejada e executada uma pesquisa bibliográfica, 

orientada pelos portais de periódico Google Aca-

dêmico e Scielo, utilizando-se as seguintes pala-

vras-chave: Inovação, Cooperação para Inovação 

e Cooperação para Inovação em Saneamento. As 

bases de dados foram pesquisadas em busca de 

artigos publicados desde 2006 até 2016. Ainda 

em relação à coleta de fontes secundárias, pro-

cedeu-se à análise dos resultados da PINTEC 

2014, com foco no setor de utilidades (Eletrici-

dade e Gás), pela similaridade ao setor estudado. 

No setor foram identificadas 8 empresas como 

sendo potenciais inovadoras e 25 sem identifi-

cação de potencial inovador, em um extrato de 

63 (PINTEC, 2014, p.30) sendo considerada a 

amostra formada pelas empresas que elenca-

das no Ranking 1000 da Revista Valor, estratifica-

das pelo setor de saneamento básico. A decisão 

pela escolha vem do fato de as empresas listadas 

serem as maiores empresas do setor. A recei-

ta operacional do setor de saneamento totaliza  

R$ 47,3 bilhões, sendo que as 21 empresas lis-

tadas no Ranking 1000 representam 1,45% do 

total de empresas do setor, que contribuem com 

R$ 41,4 bilhões, representando 87,52% do mon-

tante de receita. A escolha do periódico foi por 

conveniência do autor. 

A participação na pesquisa como responden-

tes indicados se deu pelos gerentes de P&D das 

empresas do setor de saneamento em função do 

know-how que estes possuem em relação à ativi-

dade de inovação no setor. Por meio dos contatos 

realizados com as 21 empresas da amostra ob-

teve-se a identificação de 12 contatos (57,14%). 

Os gestores identificados foram contatados via 

e-mail com encaminhamento do link para parti-

cipação na pesquisa e em anexo o formulário em 

arquivo do Word.

Quanto ao momento em que os dados são co-

letados, esta pesquisa é considerada como sen-

do de corte-transversal, com a coleta de dados 

ocorrendo em um só momento, após a conclusão 

de um período de três anos (de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2016). O período alongado é fun-

damental no estudo deste fenômeno, visto que 

o investimento feito e as ações tomadas no pre-

sente, por exemplo, nem sempre refletem em re-

sultados imediatos. 

O planejamento da coleta de fontes primárias 

sucedeu com a elaboração de questionário com 

perguntas fechadas e uma pergunta aberta. A 

elaboração da questão aberta ocorreu após a 

análise dos resultados das questões fechadas, 

buscando o aprofundamento do fenômeno.  O 

questionário aplicado foi adaptado da Pintec 

(IBGE, 2014), considerando-se o contexto em 

que a inovação ocorre e a cooperação para ino-

vação. Com o retorno dos formulários respon-

didos, procederam-se à sumarização, análise e 
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interpretação dos resultados com a finalidade de 

respondermos as questões problematizadas. 

Os dados foram analisados na busca de padrões 

entre as empresas do setor de saneamento bá-

sico brasileiro a serem identificados por meio de 

estatística descritiva. Os dados foram analisados 

com dois vieses. O primeiro pela comparação 

entre as empresas participantes, quando pos-

sível, buscando identificar um padrão entre as 

informações coletadas. A segunda por meio de 

referencial comparativo, a PINTEC 2014 (IBGE). 

O referencial comparativo devido à similaridade 

com o setor estudado será o setor de utilidades 

formado pelos setores de Eletricidade e Gás.

3 RESULTADOS
As bases de dados foram pesquisadas em busca 

de artigos publicados desde 2006 até 2016, en-

globando os últimos dez anos de pesquisas sobre 

o tema. Após  seleção e avaliação, foram relacio-

nados e fichados 281 artigos com potencial de 

utilização na pesquisa. 

Uma relação foi confeccionada em planilha Excel 

organizada pelos seguintes dados em colunas: 

Autor principal, Ano da publicação, Referência 

ABNT, Periódico e classificação Qualis-Periódi-

cos. Por meio do cruzamento de referências dos 

artigos inicialmente relacionados e da primeira 

análise de conteúdo foi possível selecionar 110 

artigos que foram igualmente relacionados e fi-

chados, sendo que 45 (40,9%) artigos foram pu-

blicados em periódicos internacionais.

Em uma segunda etapa com o objetivo especí-

fico caracterizar as empresas do setor de sa-

neamento básico no Brasil, procedeu-se a uma 

pesquisa documental recorrendo à consulta dos 

documentos das empresas disponíveis em seus 

sites, das associações setoriais e órgãos regula-

dores, que contribuam para o aprofundamento 

do entendimento do fenômeno. Foram coletados 

os Relatórios de Demonstrações Financeiras, Re-

latórios de Sustentabilidades das empresas pes-

quisadas e relatórios de diagnósticos, caracteri-

zação e desempenho setorial. Foram coletados 

33 documentos.

Ainda em relação à coleta de fontes secundárias, 

procedeu-se a análise dos resultados da PINTEC 

2014, com foco no setor de utilidades (Eletrici-

dade e Gás), pela similaridade ao setor estudado. 

No setor foram identificadas 8 empresas como 

sendo potenciais inovadoras e 25 sem identifi-

cação de potencial inovador, em um extrato de 

63 (PINTEC, 2014, p.30). A preocupação inicial 

era que o aspecto quantitativo do estudo da pes-

quisa do IBGE trouxesse uma realidade numérica 

muito superior, que não se mostrou ser verdade.

Foram enviados 12 e-mails aos respondentes 

identificados, sendo que 2 (16,8%) declinaram 

de responder, 5 (41,6%) não se posicionaram e 5 

(41,6%) responderam.

A mensuração das principais assertivas do ques-

tionário, conforme quadro analítico da pesquisa, 

é representado por um score de 4 níveis (alta, 

média, baixa e ausência), que nos gráficos ilus-

trados a seguir correspondem no eixo vertical a 

alta (3), média (2), baixa (1) e ausência (0). Para 

comparação com os dados da Pintec, assumiu-se 

a metodologia da mesma e aplicou-se tratamen-

to percentual à escala (0-100) adotando o 3 da 

escala da pesquisa como 100%. Para a apresen-

tação dos dados sumarizados, utilizou-se a mé-

dia dos resultados entre as cinco empresas (Ae-

gea, Sabesp, Embasa, Sanepar e Copasa).

Indagados: “Entre 2014 e 2016, qual foi a in-
tensidade com que a empresa esteve envolvida 
em arranjos cooperativos com outra(s) organi-
zação(ões) com vistas a desenvolver atividades 
inovativas?”, os respondentes de 4 das 5 empresas 

afirmaram uma intensidade média no desenvolvi-

mento desses arranjos e 1 não se manifestou.
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Figura 1 - Importância dada ao parceiro em atividades de cooperação.
Fonte: dados da pesquisa

A visão do setor (Fig. 1) demonstra uma maior 

importância à parceria em atividades de coope-

ração envolvendo fornecedores e universidades 

com um resultado de 2,60 pontos de intensida-

de. Beuren, Floriani e Hein (2014), em sua pes-

quisa, indicam como um bom modelo de gestão 

de inovação aquele que conte com relações for-

tes de parceria com fornecedores e universida-

des. Esses parceiros são seguidos por outras em-

presas de saneamento (2,00), outra empresa do 

grupo e empresas de consultoria (1,80), centros 

de capacitação profissional e assistência técnica 

(1,60), instituições de testes, ensaios e certifi-

cações (1,40) e clientes ou consumidores (1,00). 

Desse resultado, o que mais se destaca é a baixa 

importância atribuída a clientes e consumidores 

pelos respondentes. Existe um contraste com os 

trabalhos de Cappelli, Czarnitzki, Kraft (2014) e 

Zeng (2009), que apontam uma grande relevân-

cia para estes parceiros. Na Fig. 2 é possível vi-

sualizar os resultados sumarizados quanto à im-

portância dada pelas empresas pesquisadas ao 

parceiro em atividades de cooperação.

A mensuração das principais assertivas do ques-

tionário utilizado é representada por um score de 

4 níveis (alta, média, baixa e ausência), que nos 

gráficos ilustrados a seguir correspondem no eixo 

vertical a alta (3), média (2), baixa (1) e ausência 

(0). Para comparação com os dados da Pintec, as-

sumiu-se a metodologia da mesma e aplicou-se 

tratamento percentual à escala (0-100) adotan-

do o 3 da escala da pesquisa como 100%. Para a 

apresentação dos dados sumarizados, utilizou-se 

a média dos resultados entre as cinco empresas.
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Para a Aegea, única empresa privada da amostra, 

percebe-se uma divergência quanto ao resul-

tado do setor acima descrito. O mesmo aponta 

para uma importância alta atribuída à parce-

ria desenvolvida com outra empresa do grupo e 

empresas de consultoria. Para o grupo formado 

pelos fornecedores, universidades, institutos de 

pesquisa, outras empresas de saneamento, cen-

tros de capacitação profissional e assistência 

técnica, foi mensurada uma intensidade média a 

esses parceiros. Uma intensidade baixa foi dada 

às instituições de testes, ensaios e certificações. 

Não se considerou relevante a ação de clientes 

ou consumidores.

Para a Sabesp, uma importância alta foi dada aos 

parceiros em atividades de cooperação para uni-

versidades, institutos de pesquisa e clientes ou 

consumidores. Uma média importância foi dada 

a fornecedores, centros de capacitação profis-

sional, assistência técnica, instituições de testes, 

ensaios e certificações. A outras empresas de sa-

neamento foi atribuída baixa importância e ou-

tra empresa do grupo e empresas de consultoria 

não se mostraram relevantes.

Para a Embasa, atribuiu-se alta importância aos 

fornecedores, outras empresas de saneamen-

to, outra empresa do grupo e empresas de con-

sultoria nas atividades de cooperação seguida 

por universidades com média intensidade e por 

clientes ou consumidores, centros de capacita-

ção profissional, assistência técnica e institui-

ções de testes, ensaios e certificações com baixa 

intensidade.

A Copasa e Sanepar mais se aproximaram do re-

sultado do setor, atribuindo alta intensidade às 

relações de cooperação com universidade, insti-

tutos de pesquisa e fornecedores. Para a Copa-

sa, outras empresas de saneamento, instituições 

de testes, ensaios e certificações atribuiu-se 

média intensidade. Em relação à outra empresa 

do grupo, empresas de consultoria, centros de 

capacitação profissional e assistência técnica 

mensuraram essas relações como sendo de baixa 
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intensidade e como não relevantes à parceria de-

senvolvida com clientes ou consumidores.

Para Sanepar atribuiu-se média intensidade às 

atividades de cooperação envolvendo outras 

Empresas de Saneamento, outra empresa 

do grupo, empresas de consultoria e centros de 

capacitação profissional e assistência técnica. 

Já para instituições de testes, ensaios e certifi-

cações e clientes ou consumidores, foi atribuída 

uma baixa intensidade a essas atividades.

Perguntamos às empresas: “Qual foi o principal 
parceiro em atividades de cooperação?”. Ape-

nas 2 empresas (40%) responderam à questão 

indicando a principal fonte como sendo clien-

tes, divergindo da resposta obtida na questão 

anterior. Em relação à localização do principal 

parceiro em atividades de cooperação, 40% das 

empresas identificaram como sendo no exterior 

e 60% no Brasil.

No sentido de aprofundamento no estudo do 

fenômeno, perguntou-se de forma aberta aos 

respondentes: “Na sua percepção, como se 
caracterizam as relações da empresa com as 
universidades na realização de projetos de 
inovação conjuntos ou na cooperação para a 
inovação em geral?”. 

Para a representante da Embasa, esse ainda é 

um processo de “inovação”, percebendo que nos 

últimos anos as universidades passaram a en-

tender que o conhecimento produzido nas aca-

demias precisa estar à disposição da sociedade e 

que para tal a indústria precisa transformar esse 

conhecimento em produto ou serviço para o bem 

comum. Assim como as empresas passaram a se 

utilizar da academia para embasar a tomada de 

decisão de mudança, melhoria e inovação dos 

seus processos, produtos e serviços. Essa cons-

ciência facilita a relação, imprimindo à relação 

empresa x universidade um compasso mais coe-

rente, começando ambas a caminharem, ainda 

que lentamente, num ritmo mais igual. Ainda 

assim, a contribuição de ambas nos projetos de 

inovação é pontual e esporádico. 

No caso da Sanepar, o respondente indicou que 

a relação com as universidades está ligada dire-

tamente ao tema de pesquisa. Que em seu caso 

trabalha em rede estruturada no Paraná com 20 

universidades entre instituições estaduais e fe-

derais e 13 ações de cooperação com universi-

dades internacionais. A cooperação acontece de 

maneira formal, com a celebração de acordos 

de cooperação técnica ou de maneira informal 

de acordo com o objeto por meio de identifica-

ção trazida por pesquisadores. São resultados da 

cooperação, produtos técnicos, treinamento e 

workshops. Existe um procedimento normativo 

para identificação e seleção de novas oportuni-

dades tendo a área de suprimentos como entra-

da inicial, a área operacional como área meio e 

como centralizador a área de P&D. 

Para a Sabesp, a parceria com a Fapesp, inicia-

da em 2009, já rendeu 17 projetos, nove deles 

concluídos, com investimento de R$ 5,2 milhões, 

e outros oito projetos foram aprovados com in-

vestimentos previstos de R$ 7 milhões e prazo de 

execução de 42 meses (SABESP, 2017).

Para o representante da Aegea, a relação é muito 

boa, mas a burocracia em excesso dificulta este 

caminho (não viabiliza). Já a Copasa caracteriza 

essa relação por uma iniciativa de ajuda, porém 

ainda sem uma clara definição de divulgação de 

resultados e dependência grande das universida-

des com as empresas para testarem seus projetos.

 

4 DISCUSSÃO
A inovação vem sendo considerada fator crítico, 

uma questão de sobrevivência para as empresas 

mediante um cenário de alta competitividade em 

seus ambientes, setoriais e de mercado.  Não se 

chega a um ponto comum em relação ao conceito 

de inovação nos redutos acadêmicos, políticos e 
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empresariais. A razão dessa divergência vem dos 

intensos impactos que as inovações têm ocasio-

nado nas empresas, na economia e na sociedade 

(PAULA et al., 2015, p. 233; BARBOZA; FONSECA; 

RAMALHEIRO, 2015, p. 332).

Tidd e Bessant (2015, p. 21-22) propõem um 

modelo simples com o objetivo de explicar o pro-

cesso de gerenciamento de inovação por meio de 

quatro ações: buscando ideias para proporcionar 

quantidade e variedade; selecionando as me-

lhores oportunidades baseadas em estratégia; 

implementando por meio de gerenciamento dos 

recursos e aprendendo por meio de sabedoria 

acumulada em acertos e erros. Nesse sentido, é 

importante destacar o papel da área de Pesquisa 

e Desenvolvimento, a qual possibilita à empresa 

assimilar e explorar o conhecimento do ambien-

te, utilizando-se de qualquer tecnologia sofisti-

cada e operando-a com eficiência (ANDREASSI, 

2005, pp. 2-3).

As empresas inovam em busca de benefícios, 

que se traduzem no desenvolvimento (fornecer 

um nível de novidade, integração junto ao clien-

te), na competição (evitar superação pelas rivais, 

evitar perda participação de mercado, evitando 

a perda de faturamento e poder de defesa da 

empresa) e na diferenciação (obtenção de vanta-

gem competitiva) (OCDE 2005, p. 43; GAVA; ZIL-

BER, 2014, p. 4; TEZA et al. 2015, p. 61).

Em se tratando da visão econômica, inovação 

é um processo diretamente relacionado à re-

novação tecnológica. Nasce do intercâmbio de 

conhecimento, orientado para o aprendizado 

organizacional, definindo lideranças estratégi-

cas claras. Há de se considerar a utilização de re-

cursos que a viabilizem. São eles a estrutura e o 

ambiente, que devem estimular as pessoas a ex-

plorar sua criatividade e principalmente compar-

tilhar sua expertise, objetivando à promoção de 

mudanças e conexões proativas entre a empresa 

e suas partes interessadas, de modo que possam 

contribuir para o processo de inovação (CENTU-

RIÓN et al., 2015, p. 27).

Quanto às etapas do processo de inovação, a 

inovação pode ser entendida como um processo 

que consiste em várias etapas. Enquanto alguns 

teóricos veem que esses estágios progridem de 

forma sequencialmente linear, outros veem a 

inovação como um processo complexo, com pro-

gressões múltiplas, cumulativas e conjuntivas de 

atividades convergentes, paralelas e divergentes. 

A visão do primeiro grupo de estágios de inova-

ção foi rotulada como "modelo linear", e a visão 

do último grupo foi categorizada como "modelo 

interativo" (GOPALAKRISHNAN; DAMANPOUR, 

1997, p. 16).  

Pode-se classificar o conceito inovação quanto à 

natureza: produto, processo, marketing e orga-

nizacional; quanto à intensidade: Incremental ou 

Radical ou quanto à estratégia: inovação aberta 

e fechada. Pode-se afirmar que inovação é um 

fenômeno multidimensional que para ser enten-

dido é necessário que seja conceituado por meio 

de uma tipologia. Seguindo as referências da 

PINTEC e do Manual de Oslo, da OCDE (Organi-

zação de Cooperação e de Desenvolvimento Eco-

nómico), delimitam-se os tipos de inovação por 

natureza como sendo de produto, de processo, 

organizacional e de marketing (BARBOZA; FON-

SECA; RAMALHEIRO, 2015, p. 333; CENTURIÓN, 

et al, 2015; PAREDES et al., 2015, p. 142, MAT-

TOS; STOFFEL; TEIXEIRA, 2010, p. 15). 

A Inovação de produto é definida pela OCDE 

(2005, p. 54) como a implantação ou comerciali-

zação de um produto com características de de-

sempenho melhoradas de modo a fornecer obje-

tivamente ao consumidor serviços aprimorados 

ou novos. Do ponto de vista do consumidor, o 

produto novo cria diferentes vantagens em rela-

ção aos produtos anteriores que estavam dispo-

níveis no mercado (BARBOZA; FONSECA; RAMA-

LHEIRO, 2015, p.333). Já para as empresas, eles 
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incorporam novas características ou utilidades 

com potencial de comercialização, atendendo 

ou utilizando soluções criativas para desenvolvi-

mento de demandas dos mercados consumido-

res (BEUREN; FLORIANI; HEIN, 2014, p. 5).

As inovações de processo são determinadas pela 

implantação ou adoção de métodos de produção 

ou comercialização de produtos novos ou sig-

nificativamente aprimorados de oferta de ser-

viços ou para manuseio e entrega de produtos. 

Ela pode envolver mudanças de equipamento, 

recursos humanos, procedimentos de trabalho 

ou uma combinação destes (OCDE, 2005, p. 58; 

IBGE, 2011, p.11), sendo capazes de reduzir os 

custos e aumentar as margens de lucro (BARBO-

ZA; FONSECA; RAMALHEIRO, 2015, p. 333).

As inovações organizacionais envolvem mudan-

ças na estrutura da empresa, seu gerenciamento, 

introdução de estratégias distintas, que podem 

interagir ou não no processo produtivo. A im-

plantação de programas de qualidade ou novos 

programas estratégicos de gestão são apresen-

tados como inovações organizacionais (BEUREN; 

FLORIANI; HEIN, 2014, p. 6; OCDE 2005, p. 61). 

Espera-se como resultado a melhoria do fluxo 

das atividades organizacionais e de posiciona-

mento de mercado, com perspectivas intra-or-

ganizacionais ou inter-organizacionais, esta-

belecendo novas fronteiras, baseadas com suas 

estruturas e ou procedimentos (PAREDES, 2015, 

p.142). Essa busca por resultado envolve a des-

coberta e a adoção de uma nova forma de criar, 

capturar, disponibilizar valor para uma empresa 

ou para o seu cliente (BARBOZA; FONSECA; RA-

MALHEIRO, 2015, p. 333).

As inovações mercadológicas são diferenciadas 

pelos ajustes e inovações praticados com foco 

em comercialização, logística, apresentação do 

produto, embalagens e demais ações inovadoras 

que tenham única e exclusivamente a preocupa-

ção de oferecer benefícios ao cliente (BEUREN; 

FLORIANI; HEIN, 2014, p. 6).

Segundo a OCDE (2005, p. 70), as inovações ca-

racterizadas como radicais possuem duas impor-

tantes características: pode-se definir essa ino-

vação como uma nova configuração de mercado, 

pela introdução do inédito, passando pela cria-

ção de um produto, processo ou até mesmo um 

novo mercado e requer um período mais abran-

gente em relação à análise dos seus impactos. Ela 

é baseada em desvios significativos relacionados 

ao design e à concepção do produto, potencial-

mente abre novas aplicações e novos mercados. 

Por consequência, requer mudanças significati-

vas nas rotinas organizacionais e nos processos 

das empresas criadoras (BARBOZA; FONSECA; 

RAMALHEIRO, 2015, p. 333).

Com a sua implantação, as inovações radicais 

aumentam o interesse dos mercados consumi-

dores, gerando elevação dos preços, reduzindo 

os custos ou criando facilidades. Para instigar a 

geração de inovações radicais esperam-se re-

compensas por ideias novas e entende-se que 

ideias oriundas das melhorias incrementais po-

dem ser fontes para as inovações radicais (BEU-

REN; FLORIANI; HEIN, 2014, p. 164).

As inovações incrementais têm em seu conceito 

alterações, avanços e ajustes nos bens e serviços 

produzidos, no processo produtivo, no relaciona-

mento com clientes que possibilitam percepções 

de melhorias. Esse tipo de inovação é encontra-

do em empresas estabelecidas, por serem menos 

arriscadas, exigindo menor quantidade de recur-

sos para sua implementação (BEUREN; FLORIANI; 

HEIN, 2014, p. 164; BARBOZA; FONSECA; RAMA-

LHEIRO, 2015, p. 333).

A especificidade do setor de saneamento bási-

co e a necessidade de cumprimento de regras e 

normas exigem certos procedimentos para a im-

plantação de inovações e favorecem as de inova-

ções de caráter incremental, sendo que os ciclos 
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de implementação e difusão de inovações nor-

malmente são longos. A dependência de forne-

cedores, a diversidade de agentes envolvidos e o 

afastamento relativo das empresas das universi-

dades e centros de pesquisas tornam ainda mais 

complexa a gestão, implementação e difusão de 

inovações, principalmente as radicais (BEUREN; 

FLORIANI; HEIN, 2014, p.168).

Em seus trabalhos, Chesbrough (2003) e Ches-

brough, Vanhaverbeke e West (2006) afirmam 

que as organizações necessitam buscar novas 

soluções fora de seu domínios para as novas 

concepções, independentemente dos departa-

mentos de P&D. Um vocabulário novo relativo à 

gestão de inovação passa a ser utilizado: colabo-

ração, compra de tecnologia ou licenciamento 

de  processos ou produtos  por meio de patentes, 

originadas externamente à empresa, vindas de 

outras organizações por meio de relações de co-

laboração em desenvolvimento conjunto. Sendo 

assim, descobertas não comercializadas por de-

terminadas empresas podem ter valor em outra. 

Nesse cenário, o ambiente externo passa a com-

por elemento importante nas estratégias de ino-

vação. Os departamentos de P&D não são mais a 

única fonte de inovação nas organizações.  A ve-

locidade de inovar apresenta-se cada vez maior, 

em meio a um fluxo colaborativo envolvendo o 

ambiente interno e externo. 

O processo de inovação é um processo interati-

vo, realizado com o apoio de inúmeros agentes 

que possuem distintos tipos de informações e 

conhecimentos. Esse intercâmbio se dá em vá-

rios níveis, entre diversos departamentos de uma 

mesma empresa, entre empresas e outras orga-

nizações (LEMOS, 1999, p.127). Fazer melhorias 

e adaptar produtos, processos ou serviços não é 

suficiente para o cenário atual. A inovação deve 

atender aos diferentes mercados. Nesse sentido, 

as empresas estão conduzindo suas atividades 

em pesquisa e desenvolvimento de forma glo-

bal, aproximando-se do mercado, aumentando o 

acesso a tecnologias e experiência, construindo 

parcerias com fornecedores, competidores, uni-

versidades e pesquisadores na busca de fontes de 

inovação que possam levar a empresa ao próximo 

estágio (SEREIA; STAL; CÂMARA, 2015, p. 655).

Ainda de acordo com os autores, a tendência do 

avanço das tecnologias e dos altos custos para 

manter áreas de pesquisa e desenvolvimento faz 

com que as empresas necessitem formar consór-

cios para vencer esse desafio. Essas alianças fa-

zem com que as empresas complementem-se em 

suas competências. Esse tipo de parceria pode 

ocorrer tanto entre empresas de uma cadeia pro-

dutiva como entre concorrentes, no caso dos últi-

mos em busca de soluções tecnológicas básicas.

Nesse contexto, a decisão de cooperar com as 

universidades não pode ser analisada isolada-

mente da estratégia global de inovação da em-

presa. Cooperar com as universidades é com-

plementar a outras atividades de inovação, tais 

como a realização de P&D, a aquisição de infor-

mação pública e a cooperação com outros par-

ceiros. Esses acordos de cooperação são for-

mados sempre que o risco não é um obstáculo 

importante para a inovação e geralmente ser-

vem para compartilhar custos. De acordo com o 

paradigma da ciência aberta, não se encontram 

evidências da importância da capacidade de 

apropriar os retornos da inovação para explicar 

os acordos de cooperação com as universidades 

(VEUGELERS; CASSIMAN, 2005, p. 355-379). 

A cooperação que ocorre entre empresas e sua 

cadeia de fornecedores para desenvolver solu-

ções inerentes aos negócios pode ocorrer tam-

bém entre concorrentes na busca de desenvol-

vimento de ciência básica em uma fase inicial 

competitiva. O processo de transferência de tec-

nologia se dá por meio de contratos de assistên-

cia técnica, aquisição de licenças de fabricação e 

licenças para exploração de marcas registradas 
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e aquisição de serviços técnicos e de engenharia 

(TIGRE, 2006, p.116).

Em continuidade, o surgimento de novas tecno-

logias vem encurtando os ciclos de vida dos pro-

dutos, dos processos subjacentes e aumentando 

seus custos. A transferência de tecnologia das 

instituições acadêmicas e científicas transfor-

mou-se assim em uma variável estratégica para 

as empresas no enfrentamento desses desafios. 

É necessário examinar mais a fundo o papel da 

transferência informal de tecnologia na univer-

sidade, os incentivos de acadêmicos e de cientis-

tas para cooperar com a indústria e no processo, 

tais como consultores, incubadoras, treinadores 

e intermediários financeiros. A transferência 

informal de tecnologia pode ser particularmen-

te importante nas economias emergentes. Tais 

economias poderão competir melhor em ter-

mos de desenvolvimento de tecnologia que não 

exija laboratórios e equipamentos de alto custo 

por causa de deficiências em suas infraestrutu-

ras e pode ser capaz de alavancar as economias 

desenvolvidas em termos de avanços tecnoló-

gicos que não são patenteáveis (AUDRETSCH; 

LEHMANN; WRIGHT, 2014, p. 301 – 312).

A compra de uma tecnologia superior possibilita 

o avanço tecnológico em processos ou produtos. 

Porém, sem o esforço próprio, a adaptação à tec-

nologia adquirida verifica-se apenas eficiência 

estática, sem consequente ganho de produtivi-

dade. Já a eficiência dinâmica verifica-se quan-

do a transferência de tecnologia é seguida do 

desenvolvimento e da promoção de inovações 

incrementais em produtos e processos (TIGRE, 

2006, p.116).

Existem canais formais e informais de conheci-

mento universitário e transferência de tecnolo-

gia. Embora a transferência de tecnologia formal 

envolva tipicamente um contrato legal em uma 

patente ou em atividades de pesquisa colabora-

tivas, os canais informais de transferência se re-

ferem a contatos pessoais e, portanto, à dimen-

são tácita da transferência de conhecimento. No 

entanto, a pesquisa é escassa em relação à in-

teração dos mecanismos formais e informais de 

transferência. Existe uma relação complementar 

entre os modos de transferência de tecnologia 

formal e informal: usando ambos, o canal de 

transferência contribui para um maior desem-

penho em inovação. A gestão da empresa deve, 

por conseguinte, esforçar-se por manter rela-

ções informais estreitas com as universidades 

para realizar todo o potencial da transferência de 

tecnologia formal (GRIMPE; HUSSINGER, 2013,  

p. 683-700).

A literatura sobre as relações universidade-em-

presa revela muitas barreiras que impedem a 

transferência de tecnologia. Um número cres-

cente de organizações intermediárias, tais como 

Escritórios de Transferência de Tecnologia, Incu-

badoras Universitárias e Centros de Pesquisa Co-

laborativa, foram estabelecidos para mitigar tais 

barreiras. Embora as atividades e efeitos desses 

intermediários sejam frequentemente estuda-

dos, estão faltando entendimentos sobre como 

essas organizações facilitam a transferência de 

tecnologia. Esses diferentes tipos de organiza-

ções intermediárias abordam a mesma questão 

fundamental de unir as diferentes lógicas entre 

academia e indústria de diferentes maneiras. As 

organizações intermediárias podem reduzir a 

distância cognitiva, geográfica, organizacional e 

social nas colaborações entre Universidade e In-

dústria. As organizações intermediárias abordam 

diferentes dimensões de proximidade, depen-

dendo da experiência prévia dos atores acadêmi-

cos e industriais e da natureza do conhecimen-

to transferido. Em particular, os Escritórios de 

Transferência de Tecnologia se concentram mais 

em melhorar as dimensões cognitivas e organi-

zacionais, enquanto as Incubadoras Universitá-

rias e Centros de Pesquisa Colaborativa tentam 

reduzir a distância social e geográfica (VILLANI, 

RASMUSSEN, GRIMALDI, 2017, p. 86-102).
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Em meio ao processo, os transbordamentos de-

vem ser considerados com importantes fontes de 

inovação. Como resultado direto da estratégia 

adotada quanto à inovação, é possível identifi-

car o impacto de transbordamento de diferentes 

fontes de inovação nas vendas. Os transborda-

mentos de fontes diferentes não têm os mesmos 

efeitos, enquanto os transbordamentos dos con-

correntes importam para a imitação, os clientes 

e as instituições de pesquisa entregam o conhe-

cimento valioso para vendas com novidades no 

mercado. Os transbordamentos são externali-

dades positivas e, portanto, valorizados positi-

vamente pela empresa receptora. Em contraste, 

uma empresa que enfrenta transbordamentos de 

saída irá avaliar a externalidade negativamente 

como a vantagem que vai para os concorrentes 

no mesmo mercado. Essas avaliações conflitan-

tes não existirão se os transbordamentos vierem 

de uma fonte externa ao setor. Este é o caso se os 

transbordamentos derivam de uma instituição 

de pesquisa e clientes. Esse tipo de informação 

é usado para a inovação, não para a imitação e 

essa é a razão para a avaliação incontroversa, 

efeito dos transbordamentos de P&D nas vendas 

realizadas por produtos novos para a empresa 

(imitação) e novos no mercado (inovação). Acon-

tece que os transbordamentos de rivais levam a 

mais imitação, enquanto a entrada de clientes 

e instituições de pesquisa aprimora a inovação 

original (CAPPELLI, CZARNITZKI, KRAFT, 2014).

Em pesquisa com a participação de 137 peque-

nas e médias empresas de fabricação chinesas, 

explorando-se empiricamente as relações entre 

as diferentes redes de cooperação e o desempe-

nho de inovação, concluiu-se que existem rela-

ções positivas significativas entre cooperação 

entre empresas, cooperação com instituições in-

termediárias, cooperação com organizações de 

pesquisa e desempenho de inovação das peque-

nas e médias empresas, das quais a cooperação 

entre empresas tem o impacto positivo mais sig-

nificativo no desempenho de inovação. O resul-

tado revela ainda que a ligação e a cooperação 

com agências governamentais não demonstra 

nenhum impacto significativo no desempenho 

da inovação. Além disso, essas descobertas con-

firmam que a cooperação vertical e horizontal 

com clientes, fornecedores e outras empresas 

desempenha um papel destacado no processo 

de inovação das empresas do que a cooperação 

horizontal com instituições de pesquisa, univer-

sidades ou faculdades e agências governamen-

tais (ZENG, 2009)

Outro inquérito ligado à Inovação da Comunida-

de Francesa (CEI) indica que 14% das empresas 

colaboradoras de P & D tiveram que abandonar 

ou atrasar seus projetos de inovação devido a di-

ficuldades em suas parcerias, resultado que de-

nominamos "falhas de cooperação". Controlando 

a seleção de amostras na decisão de cooperação, 

as estimativas mostraram que as empresas que 

colaboram com concorrentes e organizações pú-

blicas de pesquisa (PRO), especialmente quando 

são estrangeiras, são mais propensas a atrasar 

ou parar um projeto de inovação devido às difi-

culdades encontradas em suas parcerias de P & 

D. Mais surpreendentemente, as empresas que 

colaboram com seus fornecedores também en-

frentam um maior risco de "falhas de coopera-

ção". Pelo menos para as PROs, as empresas po-

dem reduzir o risco de "falhas de cooperação" por 

meio de experiências anteriores em parcerias. As 

empresas maiores e as subsidiárias do grupo são 

menos propensas a enfrentar "falhas de coope-

ração" (LHUILLERY, 2009).

Uma estratégia organizada de Pesquisa e Desen-

volvimento permite que a empresa participe de 

grupos de pesquisa e centros de desenvolvimen-

to tecnológicos acessando novos conhecimentos 

e habilitando a força de trabalho a indicarem as 

melhores tecnologias a serem introduzidas. É 

fundamental uma estratégia para inventariar as 

boas práticas de operação e as tecnologias exis-

tentes, no intuito de sistematizá-las a partir de 
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manuais e materiais de treinamento. A partir do 

momento em que as tecnologias da companhia 

já foram mapeadas e sistematizadas, é possível 

comercializá-las a outras empresas de sanea-

mento. A rentabilização desses ativos intangíveis 

só é possível a partir do desenvolvimento de uma 

política institucional de registro e proteção da 

propriedade industrial e intelectual (ABES, 2013).

5 CONCLUSÃO
Salientando-se que tanto o objetivo geral como 

o objetivo secundário foi alcançado por este tra-

balho de pesquisa, tem-se que as principais re-

lações de parceria em cooperação identificadas 

nesta pesquisa apontam para fornecedores e uni-

versidades corroborando como trabalho de Beu-

ren, Floriani e Hein (2014). Por outro lado, a baixa 

importância atribuída a clientes e consumidores 

pelos respondentes foi contrária aos trabalhos de 

Cappelli, Czarnitzki, Kraft (2014) e Zeng (2009), 

que apontam uma grande relevância para esses 

parceiros, positivando a hipótese proposta.

O primeiro aspecto ainda no levantamento bi-

bliográfico foi a dificuldade de obtenção de ar-

tigos sobre o tema específico. Os artigos da área 

temática em questão são predominantemente 

estudos de caso acerca de implantações de ino-

vações nas empresas do setor, não contribuindo 

para uma visão generalizante do setor. 

Outro aspecto relevante é o fato de que os resul-

tados encontrados sobre cooperação para ino-

vação foram provenientes de artigos elaborados 

sob o contexto de outros setores. Há necessidade 

de relembrar nesse ponto a singularidade do se-

tor de saneamento, com as questões de mono-

pólio natural, regulação, capital público, todos 

os fatores inibidores à inovação.

A baixa adesão à participação na pesquisa 

pode ser uma indicação para estudos futuros. 

Os contatos foram diretamente feitos junto às 

empresas por meio dos canais de comunicação 

disponibilizados nos sites. Mesmo após a iden-

tificação dos 12 respondentes das empresas das 

21 empresas constatadas da amostra apenas 5 

respondentes contribuíram. 

A utilização do questionário da PINTEC como re-

ferência para obtenção das informações junto às 

empresas participantes mostrou-se acertada. O 

questionário validado por sua longa data de uti-

lização tornou desnecessária a aplicação de um 

pré-teste. 

Fica como proposta para pesquisas futuras am-

pliar a amostra de empresas pesquisadas, envol-

vendo um maior número de gerentes, por meio 

de uma abordagem quantitativa, com o objetivo 

de esclarecer questões que não foram elucidadas 

na pesquisa qualitativa. Este trabalho é apenas o 

início de uma abordagem acerca de um universo 

pouco explorado. A demanda de uma continua-

da rotina de atividades de pesquisa, desenvolvi-

mento e inovação das organizações do setor de 

saneamento brasileiro trará luz ao tema.
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Resumo
DE são compostos que interferem no sistema endócrino mesmo em baixas concentrações. Dentre estes com-

postos, podem-se destacar os hormônios, que estão presentes nos efluentes domésticos e não são eficiente-

mente removidos nas ETE. Dessa forma, as principais fontes de captação de água para consumo humano estão 

sujeitas a contaminação. Por esse motivo, estudos sobre tratamentos da água que removam esses hormônios 

tornam-se relevantes. Nesse contexto, este artigo avalia a eficiência de remoção dos hormônios E1, E2, E3 e EE2 

por diferentes tecnologias de tratamento. Foto-Fenton, UV/H2
O

2
, UV/TiO

2
 e ozonização são eficientes na remo-

ção, mas devido ao elevado tempo de contato e à possibilidade de toxicidade do TiO
2
, destaca-se a ozonização. 

Ademais, mais estudos devem ser realizados, principalmente para o estriol, que apresentou poucos estudos e 

baixa remoção na maioria dos tratamentos.

Palavras-chave: Hormônios. Microcontaminantes. Estrona. 17β-Estradiol. Estriol. 17α-Etinilestradiol. Tratamento.

Abstract
ED are compounds that even at low concentrations interfere with the endocrine system. Hormones are highlighted 

among these because they are present in domestic wastewaters and are not efficiently removed in STP. Therefore, 

principle water sources are subject to contamination, turning research on water treatments that remove these hor-

mones efficiently highly relevant. In this context, the study analyses the removal efficiency of the hormones E1, E2, 

E3 and EE2 in different treatment processes. Photo-Fenton, UV/H2
O

2
, UV/TiO

2
 and ozonation treatments are the most 

efficient for removal of these compounds, but the elevated contact time in the photocatalytic processes as well as the 

possibility of TiO2
 toxicity, ozonation is preferred. However, more studies should be performed, especially for estriol, 

reported in only a few studies and for which low removal efficiencies were reported for most treatments.

Keywords: Hormones. Microcontaminants. Estrone. 17β-Estradiol. Estriol. 17α-Ethinylestradiol. Treatment.
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1 INTRODUÇÃO
Desreguladores endócrinos (DE) são compostos 

químicos geralmente encontrados no ambiente 

em baixas concentrações, da ordem de ng L-1. 

Estudos indicam que, mesmo nessas concentra-

ções, podem causar alterações no sistema endó-

crino de animais, o que pode trazer prejuízos ao 

ambiente aquático. Nessas concentrações, são 

capazes de promover alterações no sistema en-

dócrino e causar efeitos adversos, como a inter-

ferência na reprodução, redução da quantidade 

de esperma, aumento da incidência de doenças 

cardiovasculares e do risco de câncer e perturba-

ção do sistema nervoso e imunológico (ADEEL et 

al., 2017).  Por esse motivo,  seu monitoramento 

e remoção são essenciais para preservar a saú-

de. Dentre esses DE, destacam-se os estrogênios 

naturais e sintéticos, que são excretados diaria-

mente na urina humana e de animais de sangue 

quente e por esse motivo estão presentes no es-

goto doméstico (CUNHA et al., 2017). Conside-

rando que esses compostos não são eficiente-

mente removidos em estações de tratamento de 

esgoto (ETE) que utilizam sistemas convencionais 

de tratamento, podem atingir ambientes aquáti-

cos, possibilitando sua contaminação (BRANDT, 

2012). Dessa forma, as principais fontes de cap-

tação de água para consumo humano podem es-

tar sujeitas a contaminação por hormônios, uma 

vez que são continuamente introduzidos no meio 

ambiente (GROVER et al., 2011).

Outros problemas inerentes aos DE é que sua 

identificação e quantificação são difíceis, labo-

riosas e de elevado custo, o que dificulta seu mo-

nitoramento e não há diretrizes ou regulamen-

tações que estabeleçam limites de lançamento 

para essas substâncias. Apesar disso, o seu mo-

nitoramento tem sido realizado em diversos pa-

íses em águas superficiais, subterrâneas e estu-

arinas, afluentes e efluentes de ETE e em água 

potável (CUNHA et al., 2017).

Estrona (E1), 17β-estradiol (E2) e estriol (E3) são 

substâncias naturais, predominantemente hor-

mônios femininos, importantes para a manuten-

ção da reprodução das células dos seios, da pele 

e do cérebro. O E2 é responsável pelo desenvol-

vimento das características secundárias sexuais 

femininas e a reprodução. O E1 e o E3, por sua 

vez, são metabólitos naturais do E2. O E1 é um 

ingrediente ativo de um estrogênio usado no tra-

tamento de reposição hormonal e o E3 é o princi-

pal estrogênio encontrado na urina de gestantes. 

O 17α-etinilestradiol (EE2) é um estrogênio sin-

tético, amplamente utilizado como contracepti-

vo oral (BILA e DEZOTTI, 2007).

Nas estações de tratamento de água (ETA), as 

etapas de clarificação não são eficientes na re-

moção de desreguladores endócrinos e, por esse 

motivo, é na etapa da desinfecção que poderá 

ocorrer a degradação destes compostos (CHEN 

et al., 2007). Desta forma, é importante inves-

tir em pesquisas que avaliem a remoção destes 

compostos em ETA, minimizando os riscos da ex-

posição ao homem e ao meio ambiente.

Diante do exposto, esta revisão bibliográfica visa 

identificar a remoção de E1, E2, E3 e EE2 por meio 

das tecnologias de tratamento de água disponí-

veis, destacando as remoções alcançadas e suas 

condições de operação, além de identificar van-

tagens e desvantagens de cada tecnologia. Des-

sa maneira, o estudo pretende auxiliar na toma-

da de decisão para que essas alternativas sejam 

exploradas nas estações de tratamento de água 

já existentes, preservando a saúde da população.

2  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DOS 
COMPOSTOS AVALIADOS
As características físico-químicas dos hormô-

nios estudados (Tabela 1) são fundamentais para 

o entendimento da eficiência de remoção nos di-

versos processos de tratamento. 
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Os compostos estudados apresentam elevada 

massa molar e moderada solubilidade em água. 

Todavia, deve-se considerar que a excreção ocorre 

majoritariamente na forma conjugada com glicu-

ronídeos, sulfatos e aminoácidos, o que ocasiona 

o aumento da sua solubilidade (D’ASCENZO et al., 

2003). Entretanto, estudos apontam a presença 

da forma livre desses compostos em diversas ma-

trizes ambientais, inclusive em águas superficiais 

e subterrâneas (RESENDE et al., 2017). Isso ocor-

re devido ao processo natural de desconjugação 

que acontece, possivelmente, devido à atuação da 

enzima β-glicuronidase produzida pela bactéria 

Echerichia coli (D’ASCENZO et al., 2003).

Remoção de desreguladores endócrinos no tratamento de água

Tabela 1: Propriedades físico-químicas dos estrogênios estudados (LIU et al., 2009). 

Composto Fórmula Molecular Massa Molar 
(g.mol-1)

Solubilidade em 
água (mg.L-1) Log KOW

a pKab

Estrona C
18

H
22

O
2

270,4 30 3,13 10,5

17β-Estradiol C
18

H
24

O
2

272,4 3,6 4,01 10,71

Estriol C
18

H
24

O
3

288,4 441 2,45 10,4

17α-Etinilestradiol C
20

H
24

O
2

296,4 11 3,67 10,4
aCoeficiente de partição octanol/água; bConstante de dissociação ácida.

Outro importante parâmetro é o coeficiente de 

partição octanol/água (log K
ow

), a relação entre 

as concentrações de um composto em água e 

octanol em condições de equilíbrio a uma dada 

temperatura. Esse coeficiente é utilizado para 

identificar se um composto é hidrofóbico ou hi-

drofílico e prever sua sorção em sólidos. De acor-

do com os dados na Tabela 1, percebe-se que 

os estrogênios estudados são moderadamente 

hidrofóbicos, sendo prioritariamente adsorvidos 

em sedimentos e partículas (LAI et al., 2000). En-

tretanto, é válido ressaltar a diferença existente 

entre o estriol e os demais hormônios. A maior 

solubilidade e menor coeficiente de partição 

desse composto demonstram sua menor hidro-

fobicidade, que pode influenciar seu comporta-

mento durante os tratamentos. 

3 REMOÇÃO DOS DESREGULADORES 
ENDÓCRINOS 
Verifica-se que os DE vêm sendo identificados 

em águas superficiais, que constituem a principal 

fonte de captação de água para abastecimento 

humano (CUNHA et al., 2017). Por esse motivo, fa-

zem-se necessários estudos sobre a remoção des-

ses microcontaminantes durante o tratamento de 

água. Esta revisão se baseia na análise de artigos 

científicos publicados em bases científicas, além 

de dissertações de mestrado e teses de doutorado 

devido ao pequeno número de estudos identifica-

dos, entre os anos de 2002 e 2017, totalizando 69 

pesquisas. As medianas de remoção obtida para 

cada hormônio em cada processo de tratamento 

foram comparadas por meio do teste estatístico 

de Kruskal-Wallis. Além disso, foram comparadas 

as remoções obtidas na fotólise com e sem adição 

dos catalisadores dióxido de titânio ou peróxido 

de hidrogênio pelo teste de Mann-Whitney. Todas 

as comparações foram realizadas a um nível de 

significância de 5%.

3.1 Clarificação (coagulação/floculação/
sedimentação)

Nos estudos analisados, a mediana de remoção 

na clarificação foi de 10%, 14,5%, 20,0% e 20,5% 

para EE2, E1, E2 e E3, respectivamente (Tabela 

2), sem diferença significativa entre compostos  

(α = 0,05; p = 0,776). Ao considerar os estudos 

que não possuem carvão ativado associado ao 

uso de coagulantes, as medianas de remoção di-
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minuem para 1,8% (EE2), 4,3% (E2), 10,9% (E3) e 

14,5% (E1), confirmando a ineficiência da etapa 

de clarificação na remoção dos hormônios supra-

citados. Adicionalmente, constata-se que a in-

clusão de carvão ativado em pó (CAP) à etapa de 

coagulação, apesar de aumentar a remoção dos 

DE estudados, não é capaz de alcançar elevadas 

remoções. A remoção máxima na etapa de clarifi-

cação, 77% para o 17-β-estradiol, foi obtida pela 

combinação de sulfato de alumínio e CAP em ele-

vadas concentrações (Schenck et al., 2012).

Outro trabalho que se destaca em relação aos 

demais é o elaborado por Chen et al. (2007), que 

obtiveram 57% de remoção do E2 utilizando sul-

fato de alumínio. Nesse caso, a eficiência pode 

ser explicada pela matriz utilizada no estudo, 

água desionizada (Milli-Q), enquanto os outros 

autores utilizaram água natural superficial. Des-

sa maneira, percebe-se que em matrizes reais, 

contendo sólidos suspensos e dissolvidos inter-

ferentes, a eficiência de remoção diminui.

Os trabalhos analisados utilizaram tempos de 

floculação de 20 ou 30 minutos e tempos de 

sedimentação de 3,5 a 60 minutos. Os maiores 

tempos de floculação e sedimentação não re-

sultaram nas maiores remoções, demonstrando 

que não existe uma correlação direta entre esses 

parâmetros físicos. 

Os coagulantes utilizados foram sulfato de alu-

mínio e cloreto férrico. As doses recomendadas 

desses coagulantes em ETA é de 2 a 5 mgL-1 para 

o sulfato de alumínio e de 4 a 10 mgL-1 para o 

cloreto férrico (WHO, 2011). Assim, mesmo a 

utilização de doses elevadas e variação do coa-

gulante não resultou em aumento proporcional 

da remoção.

A remoção dos hormônios ocorreu pela adsorção 

ao floco formado, juntamente com partículas 

primárias, ou pelo arraste físico que ocorre com a 

sedimentação dos mesmos. Entretanto, as maio-

res doses de coagulante não levaram, necessa-

riamente, às maiores remoções.

Outro fator que pode influenciar a remoção des-

ses compostos na etapa de clarificação é o pH 

utilizado durante a coagulação. Em pH mais bá-

sico, próximo ao pKa desses compostos (Tabela 1), 

ocorre o aumento da dissociação, facilitando a 

adsorção ao floco com carga positiva. Entretan-

to, os estudos identificados avaliaram a remoção 

em faixas de pH próximas à neutralidade (valores 

compreendidos entre 6 e 8), não sendo possível 

identificar clara relação entre a modificação do 

pH e sua influência na remoção. 

Conclui-se, portanto, que na clarificação, um 

processo complexo que combina mecanismos fí-

sicos e químicos, não existe relação clara entre a 

eficiência de remoção e os parâmetros físicos de 

dimensionamento e as doses de coagulante apli-

cadas. Além disso, percebe-se que esse processo 

não é eficiente na remoção dos hormônios, prin-

cipalmente em matrizes reais, e que a adição de 

CAP na coagulação não é suficiente para a com-

pleta remoção dos mesmos, uma vez que ocorre 

competição entre a coagulação e a adsorção.
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Tabela 2: Remoção dos compostos E1, E2, E3 e EE2 na etapa de clarificação na presença e ausência de CAP.

Composto Remoção (%) Co*   
(ngL-1) Coagulante Dose do coagulante 

(mgL-1) Referência

E1

5 10-250 Al3+ 6,3 Westerhoff et al. (2010)

6 10-250 Fe3+ 13,1 Westerhoff et al. (2010)

23 7640 Al
2
(SO

4
)

3
38 Lima et al. (2014)

37 100 Al
2
(SO

4
)

3
5 Chen et al. (2007)

E2

0 10-250 Fe3+ 13,1 Westerhoff et al. (2010)

2 10-250 Al3+ 6,3 Westerhoff et al. (2010)

11 8780 Al
2
(SO

4
)

3
38 Lima et al. (2014)

29 500 FeCl
3
 + CAP** 20 + 10 Schenck et al. (2012)

52 100 Al
2
(SO

4
)

3
5 Chen et al. (2007)

48 500 Al
2
(SO

4
)

3
+ CAP 20 + 10 Schenck et al. (2012)

74 500 Al
2
(SO

4
)

3
+ CAP 10 + 10 Schenck et al. (2012)

77 500 FeCl
3
 + CAP 10 + 10 Schenck et al. (2012)

E3

18 6570 Al
2
(SO

4
)

3
38 Lima et al. (2014)

23 500 FeCl
3
 + CAP 30 + 10 Schenck et al. (2012)

27 100 Al
2
(SO

4
)

3
5 Chen et al. (2007)

30 500 Al
2
(SO

4
)

3
+ CAP 20 + 10 Schenck et al. (2012)

EE2

0 10-250 Al3+ 6,3 Westerhoff et al. (2010)

0 10-250 Fe3+ 13,1 Westerhoff et al. (2010)

6 10-250 Fe3+ 13,1 Westerhoff et al. (2010)

17 100 Al
2
(SO

4
)

3
5 Chen et al. (2007)

22 8230 Al
2
(SO

4
)

3
38 Lima et al. (2014)

23 7640 Al
2
(SO

4
)

3
38 Lima et al. (2014)

27 100 Al
2
(SO

4
)

3
5 Chen et al. (2007)

37 100 Al
2
(SO

4
)

3
5 Chen et al. (2007)

59 500 Al
2
(SO

4
)

3
+ CAP 10 + 10 Schenck et al. (2012)

59 500 FeCl
3
 + CAP 10 + 10 Schenck et al. (2012)

*C
o
 = Concentração inicial do hormônio; **CAP = Carvão ativado em pó.

3.2 Cloração

O processo de cloração é amplamente utilizado 

na etapa de desinfecção das ETA no Brasil, por 

possuir baixo custo e facilidade operacional. Nos 

artigos analisados, as medianas de remoção fo-

ram de 70% para o E1, 96% para o E2, 44% para 

o EE2 e 30% para o E3 (Tabela 3), sem diferença 

significativa entre essas (α = 0,05; p = 0,801).  

Foi possível atingir elevadas remoções de todos 

os hormônios avaliados, chegando a valores pró-

ximos a 100%, com destaque para o E2, que apre-

sentou mediana muito elevada (mediana de 96% 

e média de 71%). Alguns fatores que influenciam 

a cloração são a dose de cloro, o tempo de con-

tato (TC), a concentração inicial do composto e a 

qualidade da água avaliada. Por apresentar uma 

faixa muito ampla de eficiências, a remoção dos 

hormônios na cloração deve ser melhor estuda-

da. Observou-se um menor número de estudos 

para o E3 e o EE2, indicando que a remoção deles 

na cloração ainda não é um processo bem relata-

do na literatura. 
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Tabela 3: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 sob diferentes condições de cloração.

Composto Remoção (%) Co*   
(ngL-1)

Dose de cloro 
(mgL-1) TC ** (min) pH Referência

E1

25% 500 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

28% 100 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

33% 100 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

35% 500 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

70% 5,9 a 60 1,0 15 7,0 Nakamura et al. (2007)

95% 100000 1,0 30 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

96% 100000 2,0 10 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

97% 100000 6,4 30 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

100% 10-250 3,6 1440 5,5 Westerhoff et al. (2005)

E2

19% 100 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

22% 100 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

22% 42770 1,0 45 7,1-7,5 Souza et al. (2014)

36% 500 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

40% 500 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

45% 55240 1,5 60 6,6 Souza et al. (2014)

49% 49610 3,0 60 6,6-7,7 Souza et al. (2014)

72% 122490 3,0 60 4,8 Souza et al. (2014)

95% 100000 2,0 15 7,0-8,0 Deborde et al. (2004)

97% 100000 0,5 30 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

97% 100000 1,0 30 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

97% 100000 2,0 10 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

97% 100000 0,5 30 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

98% 1000 2,0 30 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

99% 1000 2,0 20 6,0-7,0 Pereira et al. (2011)

99% 313 1,0 15 7,5 Alum et al. (2004)

99% 1000 3,0 90 8,2 Schenck et al. (2012)

100% 10-250 3,5-3,8 1440 5,5 Westerhoff et al. (2005)

E3

22% 500 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

23% 500 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

28% 100 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

32% 100 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

99% 1000 3,0 90 7,8 Schenck et al. (2012)

100% 10-250 3,5-3,8 1440 5,5 Westerhoff et al. (2005)

EE2

17% 500 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

24% 100 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

28% 500 1,0 10 7,2-7,6 Chen et al. (2007)

44% 100 1,0 10 6,8-7,1 Chen et al. (2007)

98% 1000 3,0 90 8,2 Schenck et al. (2012)

98% 1000 3,0 90 8,2 Schenck et al. (2012)

100% 10-250 3,5-3,8 1440 5,5 Westerhoff et al. (2005)

* Co
= Concentração inicial de hormônio; ** TC= Tempo de contato.

Todos os autores utilizaram TC de até 90 minu-

tos, com exceção de Westerhoff et al. (2005), que 

atingiram remoção de 100% para todos os com-

postos, porém, com TC de 24h, tempo inviável em 

ETA. A alta remoção encontrada por Pereira et al. 

(2011), em baixo TC (10 min), pode estar relacio-

nada às concentrações iniciais do hormônio (100 

µgL-1), níveis que não ocorrem naturalmente no 

meio ambiente (RESENDE et al., 2017). 

A cloração se mostrou ineficiente na maioria dos 

estudos realizados para os hormônios E1, E3 e 

EE2, com as maiores remoções para E1 (media-

na de remoção de 70% e média de 64%). Para 

o E3, as remoções média e mediana foram de 

apenas 51% e 30%, respectivamente, devido às 

baixas doses de cloro e baixos tempos de conta-

to avaliados. Westerhoff et al. (2005) e Schen-

ck et al. (2012), que avaliaram maiores doses e 
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tempo, obtiveram valores de remoção elevados, 

sendo necessária a realização de mais estudos 

que avaliem essas variáveis para que seja pos-

sível identificar um padrão convergente. O EE2 

apresentou mediana de remoção igual a 44% e 

média igual a 58%, sendo os menores valores 

atribuídos às doses e tempos de contato baixos 

(1mg Cl
2
.L-1 e 10 min). Esse fato é preocupante, 

pois o hormônio sintético EE2 apresenta o maior 

potencial ativo, com concentração que não cau-

sa efeito adverso igual a 0,1 ngL-1 em animais 

aquáticos (CALDWELL et al., 2012). Contudo, ao 

aumentar a concentração de cloro para a faixa 

de 3,0 a 3,8 mgL-1, houve aumento da remoção 

para 98 a 100%.

Para a remoção de E2, a cloração se mostra um 

processo eficiente. Entretanto, deve-se atentar 

para as elevadas remoções recomendadas para os 

hormônios. De acordo com estudo realizado por 

Bastos et al. (2009), valores máximos desejáveis 

(VMD) de E2 em água para consumo humano para 

lactentes, crianças e adultos são 5,47 ng L-1, 8,20 

ng L-1 e 24,60 ng L-1 e para o EE2 são 0,13 ng L-1, 

0,20 ng L-1 e 0,60 ng L-1, respectivamente. 

Assim, para o E2, apesar das elevadas remoções 

encontradas na literatura, apenas 4 estudos 

conseguiram chegar a um residual de E2 abai-

xo de 25 ng L-1 (maior VMD), sendo que todos os 

estudos nessa situação apresentaram eficiência 

acima de 98%, dose de cloro acima de 1 mgL-1 e 

tempo de contato acima de 15 minutos.

Para o EE2, a situação é ainda mais crítica, visto 

que o menor VMD é igual a 0,60 ng L-1, valor resi-

dual que nenhum dos estudos conseguiu alcan-

çar. Assim, recomendam-se mais estudos para 

comprovar ou não a capacidade de atingir o VMD. 

Em relação às doses de cloro, com exceção de 

Pereira et al. (2011) que utilizaram 6,4 mgL-1 Cl
2
 

e obtiveram 97% de remoção do E1, todos os au-

tores utilizaram doses de até 5 mgL-1 Cl
2
, confor-

me recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2011). 

Verificou-se uma tendência de aumento na re-

moção ao elevar o tempo de contato e a dose 

(Tabela 3). Quando os resultados são separados 

em 2 grupos, o primeiro com dose até 1 mgCl2
 L-1 

e TC até 10 min (mediana de remoção de 28%) e 

o segundo com dose acima de 1 mgCl
2
 L-1 ou TC 

acima de 10 min (mediana de remoção de 97%), 

foi confirmada uma eficiência significativamente 

menor na cloração sob as condições do primeiro 

grupo (α = 0,05; p<0,001). Portanto, constata-se 

que a cloração com doses igual ou menores que 

1 mgCl2
 L-1 e TC até 10 min não é eficiente para a 

remoção dos hormônios E1, E2, E3 e EE2 durante 

a cloração.  Adicionalmente, apesar das remoções 

observadas, no processo de cloração há formação 

de subprodutos, conforme relatado na literatura 

(PEREIRA et al., 2011), o que deve ser verificado 

para a definição de condições apropriadas.

3.3 Ozonização

A ozonização é um processo eficiente na remo-

ção dos hormônios, apresentando medianas de 

remoção iguais a 99,3% para o E1, 100% para 

o E2, 99,7% para o E3 e 99,5% para o EE2 (Fig. 

1), sem diferença significativa entre hormônios  

(α = 0,05; p = 0,602).
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Figura 1: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 na ozonização. * n = número de dados avaliados. 
Fonte: Alum et al. (2004); Bila et al. (2007); Broséus et al. (2009); Deborde et al. (2005); Ferreira (2008); Huber et al. (2003);  

Irmak et al. (2005); Lin et al. (2009); Maniero et al. (2008); Pereira (2011); Pešoutová et al. (2014); Qiang et al. (2013); Rokhina et al. (2012);  
Sarkar et al. (2014); Souza (2009); Westerhoffet al. (2005); Wu et al.  (2012); Zhang et al. (2008).

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(2011), a dose de ozônio aplicada deve variar de 

2 a 5 mg L-1, com TC igual a 20 minutos. Nos estu-

dos avaliados, as doses de ozônio variaram de 0,2 

a 22,6 mg L-1, com mediana de 2 mg L-1, enquanto 

o tempo de contato variou de 10 segundos a 30 

minutos, com exceção de Irmak et al. (2005) e Wu 

et al. (2012), que utilizaram TC de 55 minutos e 5 

horas, respectivamente. Esses valores são muito 

elevados e inviáveis em escala real, uma vez que 

a ozonização é um processo oneroso. 

Entretanto, mesmo nas menores doses de ozô-

nio e tempos de contato, a eficiência da remoção 

dos compostos foi muito elevada, sendo 94% a 

menor remoção reportada (Lin et al., 2009), in-

dicando a ozonização como um processo viável 

para a remoção de hormônios nas ETA. Porém 

destaca-se que há formação de subprodutos que 

podem possuir atividade estrogênica, conforme 

reportado por alguns estudos (ALUM et al., 2004; 

BILA et al., 2007; PEREIRA et al., 2011).

3.4 Fotólise

A fotólise é um processo fotoquímico utilizado 

para degradar moléculas por meio da absorção 

de energia luminosa. Os estudos de remoção de 

hormônios por fotólise apresentaram grandes 

variações, com remoções nulas até 100% (Fig. 2). 

A eficiência desse processo está relacionada ao 

tempo de contato, à intensidade média gerada 

pelas lâmpadas, ao comprimento de onda e às 

características da água.

As medianas de remoção foram iguais a 98% 

para o E1, 80% para o E2, 33% para o E3 e 70% 

para o EE2, que, apesar de parecerem discrepan-

tes, não foram significativamente diferentes (α = 

0,05; p = 0,282), devido, provavelmente, ao baixo 

número de dados disponíveis, sendo recomen-

dado que essa comparação seja realizada nova-

mente com um maior número de estudos.

Fonseca et al. (2011) utilizaram luz solar e TC de 

120 dias, atingindo remoções de 100% para o 

E1 e o E3, 89% para o E2 e 80% para o EE2. Com 
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exceção desse trabalho, a fotólise foi realizada 

com lâmpadas UV, com espectros de emissão no 

comprimento do UV-A (400 a 320 nm) ou UV-C 

(280 a 100 nm) e TC variando de 40 a 480 min. 

A remoção de hormônios foi inferior a 60% em 

aproximadamente 40% dos trabalhos analisa-

dos, sendo que remoção superior a 60% foi obti-

da para o hormônio E3 somente no experimento 

de Fonseca et al. (2011). Contudo, a remoção de 

E1 foi superior a 70% em todos os trabalhos ana-

lisados, com exceção de Puma et al. (2010), no 

qual obteve-se remoção de 49%. 
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Figura 2: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 na fotólise. * n = número de dados avaliados.
Fonte: Coleman et al. (2004); Fonseca et al. (2011); Liu et al. (2003); Mazellier et al. (2008); Pereira et al. (2012);  

Puma et al. (2010); Roloff (2007); Rosenfeldt et al. (2004); Sarkar et al. (2014).

O comprimento de onda de 254 nm é amplamen-

te utilizado no processo de desinfecção, uma vez 

que a radiação UV-C possui maior eficiência de 

inativação de microrganismos (OLIVEIRA, 2007). 

Liu et al. (2003) e Puma et al. (2010) não obser-

varam degradação utilizando radiação UV-A, 

enquanto observam rápida degradação de EE2 

utilizando o comprimento de onda de 254 nm, in-

dicando a importância do comprimento de onda 

utilizado. Nos estudos analisados, a eficiência 

de remoção dos hormônios utilizando lâmpadas 

com comprimento de onda de 254 nm foi mais 

elevada do que outros comprimentos, chegando 

a 100% para o E1 e o E2. 

O anexo XX da Portaria de Consolidação no 5 

do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e vigilância da qua-

lidade da água para consumo humano, reco-

menda que a dose aplicada seja de, no mínimo,  

1,5 mJ cm-2. Essa dose é calculada a partir do 

produto da intensidade das lâmpadas utiliza-

das e o tempo de contato. Como alguns estudos 

não apresentaram a intensidade, não foi pos-

sível identificar se esses experimentos foram 

realizados de acordo com o recomendado para 

ETA visando à desinfecção. Entretanto, os tem-

pos de contato utilizados foram muito elevados, 

implicando em elevados volumes de tanques de 
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contato, sendo necessária a realização de mais 

estudos que avaliem condições que poderiam ser 

implementadas em ETA, efetivamente. 

Nesse contexto, a fotólise pode ser viável para 

remoção de hormônios, dependendo do compri-

mento de onda utilizado e a dose aplicada, sendo 

possível atingir remoção de até 100% para todos 

os hormônios avaliados. Entretanto, Cédat et al. 

(2016) afirmaram que a fotólise não é suficien-

te para obter remoção satisfatória desses com-

postos, sendo necessário estudos com utilização 

de catalisadores como TiO2
 e H

2
O

2
. Além disso, 

a formação de subprodutos também é uma des-

vantagem da fotólise (PEREIRA et al., 2011; FON-

SECA et al., 2011). 

Como é possível observar na Fig. 3, os compostos 

E1, E2 e EE2 apresentam remoções próximas a 

100% em vários estudos nos quais TiO
2
 foi utili-

zado como catalisador (UV/TiO
2
). 
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Figura 3: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 através de UV/TiO
2
.

Fonte: Benotti et al. (2009); Coleman et al. (2004); Frontistis et al. (2012); Han et al. (2012); Kushwaha et al. (2015);  
Nakashima et al. (2003); Ohko et al. (2002); Puma et al. (2010); Zhang et al. (2007).

A mediana da remoção foi de 93% para o estriol 

e 100% para os demais compostos, com TC va-

riando de 30s até 120 min e concentração de 

TiO2 variando de 50 a 1000 mg L-1. As remoções 

foram significativamente maiores do que as ob-

tidas pela simples fotólise (α = 0,05; p = 0,002), 

demonstrando o efeito positivo da adição do 

catalisador. A eficiência de remoção dos quatro 

hormônios no tratamento UV/TiO2
 diferiu, com o 

estriol apresentando remoção significativamen-

te menor que os demais hormônios (α = 0,05;  

p = 0,025).

Durante o processo UV/TiO2
 também ocorre a for-

mação de subprodutos (OHKO et al., 2002; PEREI-

RA et al., 2011). Além disso, a utilização de TiO
2
 

no tratamento de água de abastecimento deve ser 

analisada, visto que alguns estudos indicam seu 

potencial efeito tóxico (YAO et al., 2016).

Outra opção amplamente utilizada na fotóli-

se é a adição de peróxido de hidrogênio. Esse 

processo vem sendo estudado para a remoção 

de hormônios nos últimos anos, apresentando 

bom potencial (Fig. 4). Todos os estudos anali-
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sados apresentaram eficiência de remoção aci-

ma de 90%, com exceção de Pereira et al. (2012) 

e Ijpelaar et al. (2010), que utilizaram lâmpadas 

UV de baixa pressão. Ijpelaar et al. (2012) apre-

sentaram melhores resultados utilizando lâm-

padas de média pressão para a mesma intensi-

dade utilizada nos experimentos com lâmpadas 

de baixa pressão (300 mJ.cm-2), indicando que a 

influência do tipo de lâmpada foi maior do que 

a intensidade utilizada.

A mediana de remoção dos compostos foi igual 

a 99%, 98%, 89% e 95% para E1, E2, E3 e EE2, 

respectivamente, com doses de H
2
O

2
 variando de 

10 a 100 mg L-1, sem diferença significativa en-

tre hormônios (α = 0,05; p = 0,231). Observa-se, 

novamente, que o estriol é o composto com me-

nor número de estudos. Estes avaliaram tempos 

de contato relativamente elevados, de até 120 

minutos, com dose aplicada variando de 300 a 

1500 mJ cm-2. 

Não houve diferença estatística entre os resul-

tados obtidos na fotólise (UV) e na fotocatálise 

(UV/H
2
O

2
) (α = 0,05; p = 0,134), demonstrando 

que o efeito da adição do dióxido de titânio foi 

superior ao peróxido de hidrogênio. Além disso, 

o processo UV/H2O2 também apresenta a des-

vantagem associada a indícios de formação de 

subprodutos (CHEN et al., 2006).
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Figura 4: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 através de UV/H
2
O

2
.

Fonte: Hansen et al. (2012); Ijpelaar et al. (2010);  Ma et al. (2015); Pereira et al.(2012); Rosenfeldt et al.(2004); Sarkar et al.(2014).

Observando todos os dados obtidos nos tra-

tamentos UV, UV/TiO
2
 e UV/H

2
O

2
, as remoções 

medianas foram 99,6% (E1), 94% (E2), 81,5% 

(E3) e 95% (EE2), sem diferença significativa de 

remoção entre hormônios (α = 0,05; p = 0,051). 

Entretanto, atenta-se ao fato de que o p-valor foi 

muito próximo do nível de significância.

3.5 Foto-Fenton

Dentre os processos oxidativo avançados, é pos-

sível destacar o foto-Fenton, em que o peróxido 

de hidrogênio é ativado por íons de ferro (GAMA, 

2010). Poucos estudos avaliaram a remoção dos 

hormônios nesse tratamento, sendo que sua utili-

zação em grandes escalas ainda é limitada, e ne-
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nhum artigo que avaliasse o estriol foi identifica-

do. Vale destacar que todos os estudos avaliaram 

remoção de hormônios em concentrações muito 

elevadas, entre 100 e 5000 µgL-1. Assim, mais es-

tudos que avaliem a remoção desses compostos 

no processo foto-Fenton devem ser realizados, 

utilizando concentrações mais baixas. 

O E1 foi avaliado no estudo de Sarckar et al. 

(2014) e Frontistis et al. (2012), com eficiência 

de remoção de 100% em ambos os trabalhos. 

No caso do E2, cinco estudos foram identifica-

dos e a mediana de remoção foi de 99%. O EE2 

apresentou remoção de 100% nos três trabalhos 

identificados, indicando o potencial do processo 

foto-Fenton. 

Yaping e Jiangyong (2008) e Zhao et al. (2008) 

utilizaram a mesma concentração do reagente 

do Fenton (Fe2+/H
2
O

2
), mas diferentes tempos 

de contato, 8 h e 22 h, respectivamente. O in-

cremento de 14 horas levou ao aumento da re-

moção do E2 de 89% para 99%. Essa diferença 

demonstra o elevado potencial de remoção de 

hormônios desse processo, porém os elevados 

TC utilizados podem tornar o processo inviável 

em ETA. 

Outro fator que merece destaque nesse trata-

mento é o pH utilizado. O processo foto-Fenton 

é, em geral, mais eficiente na faixa de pH de 2 a 

4. Dessa maneira, a reação não ocorre de manei-

ra eficiente para águas em pH natural (GAMA, 

2010). Os estudos avaliados apresentaram ten-

dência em avaliar a remoção desses compostos 

em pH próximo a 3, o que justifica, em parte, a 

elevada eficiência de remoção obtida. Além des-

sa desvantagem da acidificação da amostra, ou-

tra questão associada a esse processo é a forma-

ção de subprodutos (PEREIRA et al., 2011).

Tabela 4: Remoção dos compostos E1, E2, E3 e EE2 no processo foto-Fenton.

Composto Remoção (%) Co*   
(µgL-1)

Concentração 
catalisador

(mg L-1)

Tempo de contato 
(min) Referência

E1
100 5000 60 55 Sarckar et al. (2014)

100 200 5 7 Frontistis et al. (2012)

E2

75 5000 0,558 160 Feng et al. (2005)

85 272 5000 480 Yaping & Jiangyong (2008)

99 272 5000 1320 Zhao et al. (2008)

99 200 5 7 Frontistis et al. (2012)

100 100 100 60 de Liz (2013)

EE2

100 200 5 7 Frontistis et al. (2012)

100 100 100 60 de Liz (2013)

100 2800 8 15 Gama (2010)

* Co
= Concentração inicial de hormônio. 

3.6 Adsorção em carvão ativado

A utilização de carvão ativado em pó é recomen-

dada pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos para a remoção de microconta-

minantes orgânicos, tratando-se de uma adsor-

vente amplamente utilizado devido ao seu baixo 

custo e elevada área superficial (USEPA, 2018).

Nos estudos avaliados, a mediana de remoção 

dos compostos foi de 89%,95%, 49% e 97% para 

E1, E2, E3 e EE2, respectivamente (Fig. 5), com 

menor eficiência de remoção do E3. Entretanto, a 

análise estatística não apontou diferença signifi-

cativa entre os compostos (α = 0,05; p = 0,061).
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Figura 5: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 por adsorção em carvão ativado. * n = número de dados avaliados.
Fonte: Fuerhacker et al. (2011); Ifelebuegu et al. (2015); Kumar et al. (2009); Li et al. (2012); Lima et al. (2014);  

Ogata et al. (2011); Peres (2011); Snyder et al. (2007); Veras (2006); Yoon et al. (2003).

A menor eficiência de remoção do estriol pode 

estar relacionada ao fato de este hormônio apre-

sentar a maior solubilidade em água e o menor 

coeficiente de partição (Tabela 1), indicando que 

tem maior probabilidade de continuar disperso 

no líquido e não ser adsorvido (WHO, 2011) do 

que os demais hormônios. A maior eficiência de 

remoção foi obtida para o EE2. A elevada eficiên-

cia de remoção desse composto, que é o único 

hormônio sintético entre os avaliados, é muito 

importante, uma vez que o EE2 apresenta maior 

atividade estrogênica que os demais.

A dose de carvão ativado aplicado depende da 

qualidade da água e do composto que se dese-

ja remover.  Valores usuais em ETA variam de 2 a 

60 mgL-1, podendo chegar a 100 mgL-1 ou mais 

de acordo com a sua aplicação (National Water 

Quality Management Strategy, 2011). Os traba-

lhos avaliados utilizaram doses de carvão ativa-

do variando de 2 a 20 mgL-1, dentro da faixa tipi-

camente utilizada.

As concentrações iniciais avaliadas dos hormô-

nios foram elevadas, chegando a 20 mg L-1, mui-

to superiores àquelas identificadas em matrizes 

naturais. Dessa maneira, é necessário que sejam 

realizados mais estudos que avaliem a remoção 

dos hormônios em concentrações reais. O tempo 

de contato também se demonstrou bem elevado, 

variando de 48 a 240 minutos, superior ao usual-

mente utilizado em ETA, na faixa de 5 a 30 minu-

tos (WHO, 2011).  

A porosidade do carvão ativado também é um 

fator importante na determinação da eficiência 

do tratamento. Alguns trabalhos reportaram 

essa porosidade em termos da área superfi-

cial específica, enquanto outros reportaram em 

termos do número de iodo ou não reportaram 

nenhum dos dois. A área superficial variou de 

452,6 a 1000 m2g-1, com exceção de Kumar et al. 

(2009), que utilizaram carvão ativado com área 

específica igual a 99,5 m2g-1. Apesar da baixa 

área superficial do carvão utilizada nesse estudo, 

foi alcançada remoção de 90% para o E3, maior 
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remoção identificada para esse hormônio. Esse 

fato pode estar relacionado à concentração ini-

cial do composto (5 µgL-1), que foi a menor entre 

os trabalhos avaliados para o E3, fazendo com 

que não houvesse a saturação do adsorvente. O 

número de iodo apresentado nos trabalhos va-

riou de 597,71 a 1061 mg g-1, demonstrando a 

alta capacidade adsortiva do carvão ativado uti-

lizado na maioria dos estudos. 

Percebe-se que a remoção de hormônios pela uti-

lização de carvão ativado pode apresentar elevada 

eficiência ao avaliar águas clarificadas, em contras-

te com a sua utilização juntamente com a coagula-

ção. Como vantagem deste tratamento, destacam- 

se a não formação de subprodutos. Entretanto, ci-

ta-se como desvantagem e necessidade de even-

tual reposição do adsorvente, a geração de um re-

síduo sólido que deverá ser gerenciado de maneira 

ambientalmente adequada e os elevados tempos 

de contato necessários (BAÊTA et al., 2012). 

3.7 Filtração por membranas

A remoção de hormônios pelo processo de sepa-

ração por membranas varia de acordo com o tipo 

de filtração e a matriz estudada, sem tendência 

clara, com eficiências de remoção que variaram 

de 6 a 100% nos estudos avaliados. As media-

nas de remoção foram iguais a 95%, 51%, 41% 

e 61% para E1, E2, E3 e EE2, respectivamente, 

sem diferença significativa entre esses valores 

(α= 0,05; p = 0,111), o que pode ser atribuído ao 

baixo número de dados (n = 32).

No único estudo de avaliação da remoção de 

hormônios por microfiltração identificado, HAN 

et al. (2010) obtiveram valores próximos a 100%. 

O processo foi realizado em água ultrapura com 

400 µg L-1 do composto, fatores que podem ter 

levado à elevada remoção. 

Na ultrafiltração, as maiores remoções também 

ocorreram em estudos que utilizaram água ul-

trapura (Tabela 5). Percebe-se que o estrona 

apresentou remoção de 100%, semelhante ao 

processo de microfiltração, mesmo em concen-

tração (545 ng L-1) muito inferior à usada no es-

tudo de microfiltração. 

No processo de nanofiltração, os maiores valo-

res de remoção ocorreram para o EE2, chegan-

do próximo a 100% (Tabela 6). A menor remoção 

ocorreu para o E2, sendo igual a 32% (COMER-

TON et al., 2007).  As diferenças observadas nas 

remoções podem estar relacionadas com a ma-

triz utilizada, uma vez que a qualidade da água 

influencia nesse processo, e pelas concentrações 

iniciais de hormônio avaliadas.

Tabela 5: Remoção de E1, E2, E3 e EE2 pela ultrafiltração.

Composto Matriz Remoção Co*   
(ngL-1) Referência

E1 Água desionizada 100 545 Comerton et al. (2007)

E2

Água desionizada 15 24000 Yoon et al. (2004)

Água desionizada 
com matéria 

orgânica
70 24000 Yoon et al. (2004)

Água desionizada 100 505 Comerton et al. (2007)

E3 Água desionizada 58 470 Comerton et al. (2007)

EE2
Água superficial 30 150 Yoon et al. (2007)

Água desionizada 100 550 Comerton et al. (2007)
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Para o processo de osmose inversa foram en-

contrados apenas dois estudos. Comerton et al. 

(2007) identificaram baixas remoções para os 

hormônios (25%, 6%, 32% e 9% para E1, E2, E3 

e EE2, respectivamente) em água ultrapura. Ou-

tros parâmetros, além das características físicas 

e químicas das membranas, podem influenciar a 

eficiência de remoção, como fluxo, temperatura, 

pH e carga elétrica da membrana e da partícula, 

assim como o material da membrana. Nghiem et 

al. (2004) avaliaram a remoção do E1 em águas 

superficiais e reportaram elevada remoção, de 

95%. Mais uma vez, não é possível identificar 

uma tendência na remoção de hormônios utili-

zando essa tecnologia, uma vez que diferentes 

autores obtiveram remoções muito diferentes 

para um mesmo composto.

Observa-se, portanto, que a filtração por mem-

branas nem sempre é eficiente na remoção des-

ses hormônios. Nesse tratamento existe a vanta-

gem de não serem formados subprodutos, porém 

como desvantagens têm-se a necessidade de um 

pré-tratamento, para reduzir os riscos de incrus-

tação, maior consumo de energia elétrica e gera-

ção de um concentrado que deverá ser destinado 

corretamente (MALLEVIALLE et al., 1996). 

3.8 Comparação entre diferentes tecnologias de 
tratamento

Os processos de clarificação e cloração não fo-

ram capazes de remover os hormônios analisa-

dos. Isso demonstra a necessidade de tratamen-

tos adicionais após a cloração em ETA ou o uso 

de outros desinfetantes/tratamentos para a re-

moção de hormônios.

Os tratamentos estudados tiveram diferentes 

médias de eficiência para cada um dos hormônios 

(Tabela 7). Destaca-se o E3 por apresentar as me-

nores remoções comparado aos demais hormô-

nios na maioria dos tratamentos e ter apenas um 

tratamento que apresenta uma eficiência elevada, 

de 99%, a ozonização. Com exceção da clarifica-

ção e osmose inversa, os tratamentos apresentam 

pelo menos um trabalho analisado com eficiência 

maior que 90% para todos os hormônios estuda-

Tabela 6: Remoção de E1, E2, E3 e EE2 pela nanofiltração.

Composto Matriz Remoção Co*   
(ngL-1) Referência

E1

Água desionizada 61 545 Comerton et al. (2007)

Água desionizada 69 545 Comerton et al. (2007)

Água desionizada 95 100 Schäfer et al. (2010)

E2

Água desionizada 32 505 Comerton et al. (2007)

Água desionizada 56 505 Comerton et al. (2007)

Água superficial 71 1000000 Pereira et al. (2012)

E3

Água superficial 0 470 Comerton et al. (2007)

Água superficial 14 470 Comerton et al. (2007)

Água filtrada 38 1000000 Pereira et al. (2012)

Água desionizada 43 470 Comerton et al. (2007)

Água desionizada 56 470 Comerton et al. (2007)

Água desionizada 
com ácidos húmicos 85 4000000 Bodzek & Dudziak (2006)

EE2

Água desionizada 41 550 Comerton et al. (2007)

Água destilada 58 100000000 Weber et al. (2003)

Água superficial 60 150 Yoon et al. (2007)

Água desionizada 61 550 Comerton et al. (2007)

Água desionizada 
com ácidos húmicos 64 753600 Bodzek & Dudziak (2006)

Água superficial 92 1000000 Pereira et al. (2012)

Água destilada 100 100000000 Weber et al. (2003)
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dos, indicando o potencial de remoção de hormô-

nios dependendo das condições experimentais. 

Ao avaliar a remoção média considerando todos 

os hormônios estudados, é possível classificar os 

tratamentos que apresentam remoções acima 

de 90%, sendo eles a ozonização, UV/TiO
2
, fo-

to-Fenton e UV/H
2
O

2
; os que atingiram remoção 

média de 85 a 60%, sendo eles a adsorção em 

carvão ativado, ultrafiltração, fotólise e cloração; 

e os tratamentos que foram menos eficientes na 

remoção desses compostos, com remoção média 

entre 60 e 15%, sendo eles a nanofiltração, os-

mose inversa e as etapas de clarificação.

Tabela 7: Remoções médias de E1, E2, E3 e EE2 encontradas para diferentes tratamentos.

Tratamento
Eficiência média de remoção (%)

E1 E2 E3 EE2 Média geral

Clarificação* 18± 15 12± 20 13± 12 7± 10 12± 14

Osmose inversa 60 ± 50 6 32 9 33 ± 36

Nanofiltração 75 ± 18 53 ± 20 39 ± 30 68 ± 21 58 ± 26

Cloração 64± 34 70 ± 33 26 ± 4 52 ± 37 62 ± 34

Fotólise 88± 19 67 ± 35 41± 48 59 ± 39 67 ± 36

Ultrafiltração 100 62± 43 58 65± 49 68± 35

Carvão ativado 89± 4 88± 17 54± 28 97± 2 83± 22

UV/H2O2 92 ± 13 91 ± 11 85± 11 91 ± 11 91 ± 11

Foto-Fenton 100± 0 94 ± 11 - 100± 1 97 ± 8

UV/TiO2 100± 1 98± 3 87 ± 11 100± 0 97± 6

Ozonização 98 ± 3 99 ± 1 99 ± 2 99 ± 1 99 ± 2

* Não foram levados em consideração nesses valores os estudos que avaliaram a clarificação com utilização de CAP. 

 O estriol apresentou o menor número de estudos 

identificados e, em alguns desses estudos, esse 

hormônio obteve a menor eficiência de remoção. 

Por esse motivo devem ser realizados mais estu-

dos que avaliem a remoção desse composto. Em 

contrapartida, o EE2, hormônio com maior po-

tencial estrogênico, pode ser eficientemente re-

movido através dos processos foto-Fenton, UV/

TiO2
 e ozonização. Destaca-se a importância de 

realizar estudos sobre os subprodutos formados 

nesses processos. 

Com relevantes desvantagem, tem-se a forma-

ção de subprodutos na utilização dos seguin-

tes tratamentos: cloração, ozonização, fotólise, 

UV/TiO2
, UV/H

2
O

2
 e foto-Fenton (PEREIRA et al., 

2011). Outras desvantagens podem ser atribuí-

das aos tratamentos com carvão ativado e mem-

branas, devido à formação de resíduos sólidos e 

líquidos, respectivamente, que devem ser pos-

teriormente tratados (MALEVIALLE et al., 1996; 

BAÊTA et al., 2012). Destaca-se também a pos-

sibilidade de toxicidade das nanopartículas de 

TiO2
 na água (YAO et al., 2016).

Desta forma, considerando que o tratamento 

por foto-Fenton requer elevado tempo de con-

tato e valores muito baixos de pH, e que o UV/

TiO
2
 requer também elevado TC e ainda possui 

a possibilidade de toxicidade do TiO
2
, o trata-

mento indicado para a remoção de hormônios 

em ETA seria a ozonização, com a vantagem de 

ser um tratamento utilizado no processo de de-

sinfecção. A desvantagem desse tratamento é a 

possibilidade de formação de subprodutos com 

potencial estrogênico, que deve ser avaliada. 

Além do estudo de subprodutos e remoção da ati-

vidade estrogênica por meio de testes in vivo e in 

vitro, recomenda-se o estudo de combinações de 

tratamentos visando a aumentar a remoção dos 

compostos estrogênicos e diminuir a formação 

de subprodutos, ou mesmo otimizar alguns trata-

mentos de forma a diminuir o tempo de contato.
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4 CONCLUSÃO
Os tratamentos convencionais de clarificação e 

cloração se mostraram ineficientes na remoção 

completa dos hormônios. Entre todos os tra-

tamentos encontrados, destaca-se a ozoniza-

ção, que possuiu elevada remoção para todos 

os hormônios, mas ainda com desvantagem da 

potencial formação de subprodutos. Recomen-

da-se o estudo de tratamentos combinados para 

aumentar a remoção dos hormônios e minimizar 

a formação de subprodutos, assim como a otimi-

zação dos tratamentos. Recomenda-se ainda a 

realização de mais estudos que avaliem a remo-

ção do hormônio E3 nos diferentes processos e 

estudos que avaliem o potencial efeito adverso 

dos subprodutos formados. 
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Resumo
Lixões são locais onde os resíduos sólidos urbanos são descartados diretamente no solo, sem controle ambien-

tal, causando impactos adversos ao meio ambiente e à saúde pública. O objetivo deste artigo foi desenvolver 

uma ferramenta auxiliar à remediação de lixões. A ferramenta, chamada de ReLix, foi testada por especialistas 

em dez lixões localizados no Brasil e na República de Cabo Verde. Oito lixões foram classificados como ten-

do impacto ambiental médio e dois lixões foram classificados como de alto impacto ambiental. O cenário de 

remediação predominante entre os lixões foi a remoção dos resíduos. O ReLix foi avaliado pelos especialistas 

como capaz de fornecer um diagnóstico apropriado, estabelecendo o nível de impacto e indicando as técnicas 

e o cenário de remediação com 92% de confiabilidade, permitindo às partes interessadas fazer análise caso a 

caso para garantir tomadas de decisão adequadas sobre as prioridades de remediação e a seleção do cenário 

de remediação de lixões.

Palavras-chave: Diagnóstico. Cenários de remediação. Resíduos sólidos urbanos. Lixões a céu aberto.

Abstract
Open dumps are places where municipal solid waste is disposed of directly in the ground, without environmental con-

trols, causing adverse impacts on the environment and public health. The aim of this work was to develop a tool to 

assist in the remediation of municipal solid waste open dumps. The tool, called ReLix, was tested by experts at ten 

open dumps located in Brazil and in the Republic of Cabo Verde. Eight open dumps have a medium impact level and 

two have high impact level. The waste removal was the predominant remediation scenario. ReLix was evaluated by the 

experts as an appropriate diagnostic tool, establishing the level of impact and indicating the techniques and remedi-

ation scenario with 92% reliability, allowing the stakeholders to make a case-by-case analysis to ensure appropriate 

decision-making about the remediation priorities and in the selection of remediation scenarios of open dumps.

Keywords: Diagnosis. Remediation scenarios. Urban solid waste. Open dumps.
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1 INTRODUÇÃO
Os lixões são áreas onde os Resíduos Sólidos Ur-

banos (RSU) estão dispostos diretamente no solo 

sem o devido controle ambiental e seus princi-

pais efeitos são a degradação da qualidade do 

solo, ar, água superficial e subterrânea, prolifera-

ção de vetores de doenças e atração de pessoas 

com vulnerabilidade social que passam a “catar 

o lixo” como meio de sobrevivência (CASTILHOS 

JUNIOR et al., 2013; MONTEIRO et al., 2001).

Aproximadamente 50 a 100 milhões de tonela-

das de resíduos são depositados anualmente em 

lixões no mundo, predominantemente nos países 

em desenvolvimento. Muitos desses países não 

possuem dados representativos, e muitas vezes 

nenhuma informação referente à disposição fi-

nal de seus RSU, fazendo com que as estimativas 

sejam precárias. Dados coletados em 87 países 

acerca da composição dos resíduos revelam que, 

do total anual gerado pelos países em desenvol-

vimento, de 54% a 64% são resíduos orgânicos, 

e  a disposição final em lixões varia entre 13% e 

33% (HOORNWEG; BHADA-TATA, 2012).

Em 2016, o Brasil gerou cerca de 78,3 milhões de 

toneladas de RSU. Em média, 28% dos municí-

pios destinam seus RSU em lixões, 32% em ater-

ros controlados e 40% em aterros sanitários, ou 

seja, 60% dos municípios brasileiros ainda desti-

nam seus resíduos em locais inadequados. Desde 

2010, com a instituição da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos no Brasil (PNRS), houve uma re-

dução de apenas 1% no número dos municípios 

que depositam seus RSU em lixões (ABRELPE, 

2013, 2015, 2017). 

Embora a ocorrência de lixões no mundo seja an-

tiga, nos países desenvolvidos eles são proibidos 

e já foram remediados há muitos anos, porém 

os países em desenvolvimento ainda estão em 

fase de implementação de suas políticas públi-

cas sobre resíduos, como o Brasil e Cabo Verde, 

que enfrentam dificuldades para eliminar seus 

lixões. Essas informações apontam a necessida-

de de estratégias e/ou ferramentas que facilitem 

a eliminação dos lixões de RSU, sobretudo para  

municípios de pequeno porte, que constituem a 

maior parcela dos casos e tendem a ser desprovi-

dos de corpo técnico especializado na gestão de 

RSU (BOYER et al., 1999; BURLAKOVS et al., 2017; 

DUBEY; CHAKRABARTI; PANDIT, 2016; JOSEPH et 

al., 2008; MAHESHI; STEVEN; KAREL, 2015; MAR-

ZOUGUI; BEN MAMMOU, 2006; MASI et al., 2014; 

USEPA, 1985, 1997; ZAÏRI et al., 2004; ZHOU et 

al., 2015).

Os principais métodos utilizados mundialmen-

te para remediação de lixões são: a) o método 

presuntivo para remediação de aterros aplicado 

pela força aérea norte-americana (BOYER et al., 

1999), b) o guia técnico francês de reabilitação 

de aterros (ADEME, 2005), c) o manual de rea-

bilitação de lixões indiano (JOSEPH et al., 2008), 

d) o caderno técnico brasileiro para remediação 

de áreas degradadas por RSU (FEAM, 2010) e e) a 

ferramenta para diagnóstico ambiental de lixões 

(RAMOS et al., 2017).

O método presuntivo de remediação é um con-

junto de medidas para a remediação dos aterros 

da força aérea norte-americana, os quais pos-

suem características similares às de um lixão 

municipal no Brasil. O principal cenário de reme-

diação que o método presuntivo usa é o confi-

namento dos resíduos após a escavação e trata-

mento das áreas mais contaminadas (hotspots) e 

a coleta e tratamento dos gases, água contami-

nada e lixiviados. Para isto estabelece uma série 

de fluxogramas para a escolha dos estudos a se-

rem realizados na área e das técnicas remedia-

ções (BOYER et al., 1999).

No guia técnico para a reabilitação de aterros 

desenvolvido por Ademe (2005), o diagnóstico 

do lixão é feito em 4 etapas: 1) estudo da docu-

mentação e do histórico da área; 2) visita ao li-

xão; 3) Análise de risco e 4) escolha do cenário de 
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remediação. Na terceira etapa é possível classifi-

car os lixões em três categorias de risco: catego-

ria A (risco alto a médio), categoria B (risco médio 

a baixo) e categoria C (risco baixo a nulo). 

O manual de reabilitação de lixões indiano esta-

belece critérios para avaliação de perigos base-

ados no índice de risco numa escala de 0-1000. 

São cinco os potenciais de riscos: 1. Muito Alto 

(750-1000); 2. Alto (600-749); 3. Moderado 

(450-599); 4. Baixo (300-449); 5. Muito baixo 

(<300). Essa classificação norteia o processo de-

cisório; nela, o risco muito alto aponta a neces-

sidade de encerrar imediatamente as atividades 

do lixão e tomar medidas para mitigar os impac-

tos. O risco muito alto determina o encerramen-

to imediato do lixão e a mitigação dos impactos. 

O risco alto recomenda o encerramento imedia-

to das atividades do lixão, porém a remediação é 

opcional. O risco moderado sugere a conversão 

imediata do lixão em aterro sanitário. O risco 

baixo preconiza que o lixão seja convertido em 

aterro sanitário gradualmente. Por fim, o risco 

muito baixo indica que o lixão tem potencial para 

ser um futuro aterro (JOSEPH et al., 2008).

O caderno técnico para remediação de áreas de-

gradadas por RSU propõe cinco cenários de re-

mediação: 1) remoção dos resíduos: remoção dos 

resíduos para um aterro sanitário; 2) remediação 

simples: encapsulamento ou confinamento dos 

resíduos por uma camada mínima de 50 cm de 

argila de baixa permeabilidade; 3) remediação 

parcial: a área sofre reconformação topográfica, 

os resíduos recebem uma cobertura vegetal com 

gramíneas, e um sistema de coleta e controle de 

água subterrânea, gases e lixiviados é implan-

tado; 4) adequação provisória como aterro con-

trolado: alternativa temporária para municípios 

com população inferior a 20.000 habitantes, que 

aguardam o licenciamento da área para conver-

são em aterro sanitário; 5) conversão em ater-

ro sanitário: quando a área em que o lixão está 

localizado atende aos requisitos da ABNT NBR 

13896/1997, possibilitando a operação de um 

aterro sanitário por um período superior a 15 

anos (FEAM, 2010).

A ferramenta para diagnóstico de lixões foi de-

senvolvida pelo grupo do Laboratório de Pes-

quisa em Resíduos Sólidos (LARESO) da Univer-

sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. 

Trata-se de uma Ferramenta de Apoio à Decisão 

(FAD) para auxiliar o estabelecimento das prio-

ridades de remediação entre um ou mais lixões 

de um mesmo município / região. A FAD forne-

ce uma pontuação e um nível de impacto a cada 

lixão diagnosticado, listando-os por ordem de-

crescente de pontuação (RAMOS et al., 2017).

Existem dois grupos de pessoas envolvidas no 

desenvolvimento de FADs: as partes interessadas 

e os especialistas técnicos. As partes interes-

sadas são aquelas que usam a FAD no processo 

de tomada de decisão, neste caso, os gestores 

municipais. Os especialistas técnicos são aque-

les envolvidos no processo de construção, teste, 

avaliação e distribuição da FAD, geralmente no 

formato de programa de computador, aplicati-

vos móveis ou web. Esses especialistas técnicos 

são cientistas, engenheiros de universidades ou 

do setor privado, de entidades governamentais 

ou de organizações não-governamentais (BAR-

NHART et al., 2018).

Portanto, o objetivo deste artigo foi desenvolver 

e testar uma ferramenta, no formato de progra-

ma de computador, para auxiliar as partes inte-

ressadas na remediação de lixões de RSU em ní-

vel mundial.

 

2  METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas: 

1) Desenvolvimento da ferramenta e 2) Aplica-

ção da ferramenta. No desenvolvimento da fer-

ramenta foram feitas a modelagem e a codifi-

cação dos módulos de diagnóstico de lixões e de 
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indicação do cenário de remediação, no formato 

de programa de computador. Na aplicação da 

ferramenta foram realizados testes e avaliação 

por especialistas na área de resíduos sólidos.

2.1 Desenvolvimento da ferramenta

2.1.1 Criação do módulo de diagnóstico

A principal meta desse módulo é estabelecer as 

prioridades de remediação entre dois ou mais  li-

xões. Por isso ele foi construído baseado no ques-

tionário de campo proposto inicialmente por Ra-

mos et al. (2017) para diagnosticar lixões. Nesta 

perspectiva, foi proposto um sistema de pontua-

ção para atribuir valores às situações que ocorrem 

no lixão e às respostas de cada pergunta. Esses 

valores somados constituem a pontuação do li-

xão, que é a principal fonte de informação que a 

ferramenta usa para estabelecer a prioridade de 

remediação entre dois ou mais lixões. O sistema de 

pontuação foi criado utilizando como referências 

a ponderação de atributos sugerida por Sánchez 

(2008), elementos do índice de risco proposto por 

Joseph et al. (2008), a hierarquização dos impac-

tos ambientais estabelecidos pela Ademe (2005). 

O questionário de campo está dividido em duas 

partes. Na primeira, é feita a identificação de 

quatro situações possíveis de ocorrer na área 

conforme a Fig.1.

 
Figura 1: Situações possíveis de ocorrer em um lixão

Para cada situação foi atribuído um peso de 100 

pontos, assim elas significam uma variação de 

zero a quatrocentos pontos na pontuação do li-

xão, em intervalos de cem pontos e o valor das 

situações é calculado conforme a Eq. 1.

S=#100
&

s=(

  (1)

onde S = valor das situações, e s = situações 

ocorridas.

Na segunda parte do questionário de campo 

existem sessenta e duas perguntas separadas 

por seis categorias: 1) Caracterização do lixão; 2) 

Solo e águas subterrâneas; 3) Águas superficiais; 

4) Meio social; 5) Meio natural e paisagens; 6) 

Meio atmosférico.

Cada pergunta do questionário de campo foi 

estruturada de maneira que a primeira res-

posta é a que possui menor impacto, portanto 

menor valor, e a última resposta é a que pos-
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sui maior impacto, portanto maior valor. Como 

existe uma variação na quantidade de respos-

tas de questão para questão, foi preciso nor-

malizar os valores das respostas para tornar 

peso das questões equivalentes, utilizando a 

Eq. 2. Para calcular a pontuação do lixão foi 

elaborada a Eq. 3.

Vr=$
6
𝑛𝑛'

(

r=)

  (2)

onde V
r
 = valor da resposta, n

r
= número de per-

guntas respondidas, r=1 (primeira resposta à 

pergunta) e n= enésima resposta da pergunta.

PL=S+&𝑉𝑉(
)

q=+

  (3)

onde PL = pontuação do lixão, S = valor das situa-

ções, v
r 
=  valor da resposta, r = 1 (primeira per-

gunta) e n =  enésima pergunta.

Para qualificar a pontuação atribuída pelo pro-

grama ao lixão, foi estabelecida a escala de im-

pactos ambientais da Tabela 1, a qual possui um 

intervalo de 707 pontos que foi deduzido sub-

traindo-se a pontuação máxima e mínima que 

um lixão pode obter. Adotou-se o intervalo de 

5% para o impacto reduzido, 15% entre o im-

pacto reduzido e o impacto baixo, 30% entre o 

impacto baixo e o impacto médio, e 50% entre o 

impacto médio e o impacto alto.

Tabela 1: Escala de impactos ambientais proposta

Nível de impacto Intervalo de 
pontuação

Diferença de 
pontuação

Reduzido >=125<=160 35 pontos

Baixo >=161<=266 105 pontos

Médio >=267<=479 212 pontos

Alto >=480<=832 352 pontos

2.1.2 Criação do módulo de cenários e técnicas 
de remediação

Este módulo tem como objetivo indicar o cenário 

e as técnicas de remediação dos lixões diagnos-

ticados pela ferramenta, sem considerar cus-

tos. Para isto, utilizaram-se como referências 

os cenários indicados por Feam (2010) e Ramos 

(2016), e técnicas de remediação apontadas por 

Bosmans et al.(2013), Boyer et al.(1999), Bur-

lakovs et al. (2017), Dubey; Chakrabarti; Pandit, 

(2016), Gabbar; Aboughaly; Ayoub (2017), U.S 

EPA (1997, 2004, 2011) e Zaman (2010). 

A revisão da literatura indicou a existência de 

três cenários de remediação: 1) Confinamento 

de resíduos; 2) Conversão para aterro sanitário e 

3) Remoção de resíduos. As técnicas de remedia-

ção para esses cenários compreendem, de forma 

geral, técnicas de cobertura, técnica de remoção 

direta ou por mineração, de tratamento térmico, 

instalação de aterro sanitário, controle da área, 

controle da água subterrânea, coleta e trata-

mento de lixiviado e tratamento de gases.

Assim como na etapa de diagnóstico, foi propos-

to um sistema de pontuação onde a  técnica de 

remediação é obtida em função do número de 

critérios satisfeitos no momento de preenchi-

mento do questionário de campo, conforme a 

Eq. 4. Devido a um máximo de cinco critérios por 

técnica, o valor pode variar de zero a cinco, onde 

zero indica que nenhum critério foi escolhido e, 

portanto, não há necessidade de usar a técnica. 

Quanto maior a pontuação da técnica, maior sua 

relevância e prioridade de aplicação ao cenário.

Vt=$
5
𝑛𝑛'

(

c=*

  (4)

onde V
t
 = pontuação da técnica, c = 1 (1 critério 

selecionado), n = enésimo critério selecionado e 

nc 
= número de critérios selecionados.
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Da mesma forma, a pontuação dos cenários de 

remediação foi extraída da quantidade de técni-

cas selecionadas, de acordo com a Eq. 5. Esse va-

lor também pode variar de zero a cinco, pois há, no 

máximo, cinco técnicas por cenário. Quanto maior 

a pontuação do cenário, maior a sua aplicabilidade.

Vc=$
5
𝑛𝑛'

(

t=*

  (5)

onde V
c 

= pontuação do cenário, t = 1 (1 técnica 

selecionada), n = enésima técnica selecionada e   

nt 
= número de técnicas selecionadas.

Desta forma, a ferramenta permite que todos 

os cenários de pontuação sejam listados, bem 

como suas respectivas técnicas de correção. O 

cenário que obtém a pontuação mais alta é o 

mais indicado.

Levando em consideração aspectos legais e ca-

racterísticas relevantes na área de um lixão, uma 

avaliação qualitativa foi adicionada após o es-

tabelecimento das pontuações do cenário. Para 

isso, a ferramenta avalia a propensão para um 

determinado cenário de acordo com o fluxogra-

ma apresentado na Fig. 2 e adiciona seis pontos 

ao escore do cenário, obtendo assim a pontua-

ção total do cenário, conforme a Eq. 6. Esses seis 

pontos extras foram definidos utilizando o valor 

máximo possível em um cenário (cinco) mais um, 

para não haver possibilidade de empate.

 

Figura 2: Fluxograma de atribuição de pontuação extra ao cenário de remediação

Vt#=Vc+6  (6)

onde Vt
c
= valor total do cenário, e V

c
= valor do  

cenário.

2.1.3 Codificação do programa de computador

A ferramenta foi codificada utilizando-se a lin-

guagem de programação C++ com o ambien-
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te de desenvolvimento integrado Qt Creator e 

sistema de gerenciamento de banco de dados 

SQLite, pois ambos são multiplataforma e de có-

digo fonte aberto, com documentação de fácil 

acesso e ampla comunidade de desenvolvedo-

res. A base de dados do programa foi modelada 

através de diagramas de classe de associação 

binária da Linguagem de Modelagem Unificada 

(UML), conforme a  Fig. 3. O programa foi no-

meado como ReLix em referência ao termo Re-

mediação de Lixões e encontra-se disponível no 

repositório do desenvolvedor1.

1 https://github.com/jcgomes/ReLix 

 
Figura 3 - Modelo da base de dados do ReLix

2.2 Aplicação e avaliação do programa  
de computador

O ReLix foi aplicado em dez lixões, seis deles es-

tavam situados em diferentes estados brasileiros 

e quatro estavam na República de Cabo Verde. A 

seleção desses lixões se deu em função da exis-

tência prévia de dados sobre as áreas e da dis-

ponibilidade de especialistas com experiência 

na área de resíduos sólidos para testar e avaliar 

o ReLix.

A avaliação do ReLix nesta etapa foi feita por 

meio de uma banca com quatro especialistas, 

dois deles brasileiros e dois de Cabo Verde. Na 

ocasião, os especialistas receberam as seguin-

tes instruções: ler o manual, instalar o programa, 

cadastrar as informações dos lixões no progra-

ma, executar o diagnóstico e por fim preencher o 

questionário de avaliação do ReLix.

O método de avaliação utilizado no questionário 

de avaliação do ReLix foi a escala Likert de cinco 

pontos, pois ela possibilita ao entrevistado ma-

nifestar sua resposta de forma mais fácil, rápida 

e precisa, por possuir maior variedade de respos-

tas quando comparada ao questionário tradicio-

nal contendo apenas o sim e não como opções 

de resposta. 

Por isso, durante a elaboração do questionário, 

seguiram-se as recomendações de Dalmoro; 

Vieira (2014) no sentido de padronizar o for-

mato das respostas buscando sempre um pon-

to neutro como opção da resposta número três, 

elaborar um número razoável de questões para 
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não sobrecarregar o avaliador e utilizar as ânco-

ras verbais somente nas extremidades da escala 

para não poluir visualmente a mesma.

As perguntas do questionário de avaliação do 

ReLix que usam a escala likert como resposta es-

tão listadas na Tabela 2.

Tabela 2: Perguntas do questionário de avaliação do ReLix

• O manual do usuário é de fácil entendimento e permite aprender a utilizar o programa sem auxílio técnico?

• A interface do programa é amigável e de fácil utilização?

• Com base na sua experiência, o diagnóstico feito pelo programa é coerente com o seu diagnóstico?

• O diagnóstico feito pelo programa corresponde ao diagnóstico do caso real?

• O programa é capaz de apoiar a decisão sobre as prioridades de remediação entre dois ou mais lixões? 

•  Tendo em vista que o programa classifica os cenários de remediação para determinado lixão em ordem decrescente de 
pontuação e que o cenário de maior pontuação é o mais indicado, a ordem dos cenários estabelecida pelo programa 
está na sequência que você entende como adequada? 

• O cenário indicado pelo programa equivale ao do cenário real ou ao cenário que você entende como adequado?

•  Quão próximos dos motivos reais estão os motivos fornecidos pelo programa para a indicação do cenário (destacado em 
amarelo no rodapé da aba cenário)?

•  As técnicas de remediação indicadas pelo programa são equivalentes às técnicas aplicadas no caso real ou as que você 
entende como adequadas para a remediação do lixão?

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Apresentação do programa desenvolvido

Na tela de consulta de lixões, por padrão, todos 

os lixões são listados em ordem decrescente de 

pontuação, conforme é possível constatar na  

Fig. 4, bastando filtrar o município / região. Essa 

funcionalidade facilitou a visualização de todos 

os lixões cadastrados no banco de dados, permi-

tiu a aplicação de filtros e a ordenação de dados 

de forma simplificada,  auxiliando o estabeleci-

mento das prioridades de remediação.

 
Figura 4: Tela de consulta de lixões do programa ReLix
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A tela principal do ReLix, ilustrada na Fig. 5, é 

onde acontece o cadastro, diagnóstico e indica-

ção do cenário e técnicas de remediação de um 

lixão. Ela foi dividida em dez abas localizadas na 

parte superior da tela. As sete primeiras refe-

rem-se as categorias do questionário de campo 

e todos os seus campos são de preenchimento 

obrigatório. É possível reconhecer facilmente a 

aba que está sendo preenchida, pois ela fica des-

tacada na cor azul. Para a maioria das opções de 

resposta nesta tela, foram utilizados objetos do 

tipo botão de rádio ou de checagem, para que 

cada resposta fosse dada com apenas um clique. 

Na oitava aba pode-se inserir fotos do lixão. Esta 

aba é de preenchimento opcional.

 
Figura 5: Tela de cadastro, diagnóstico e indicação do cenário e técnicas de remediação do ReLix

Após preencher as sete primeiras abas e salvar as 

informações, o ReLix preenche automaticamente 

as duas últimas abas, referentes ao diagnóstico e a 

indicação do cenário e técnicas de remediação, vis-

to nas Figs. 6 e 7. Organizar todas as categorias de 

informações de um lixão em uma tela dividida por 

abas facilitou a operacionalização do programa, 

pois o usuário consegue encontrar as informações 

de forma rápida e direta.
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Figura 6: Tela de um diagnóstico de lixão feito pelo ReLix

 
Figura 7: Tela de indicação de cenário e técnicas de remediação feito pelo ReLix
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3.2 Aplicação e avaliação do programa  
de computador

O ReLix foi aplicado em dez lixões, seis em dife-

rentes estados brasileiros, Santa Catarina (SC1, 

SC2 e SC3), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), 

Rio Grande do Sul (RS) e quatro na república 

de Cabo Verde (CV1, CV2, CV3 e CV4). A Tabela 

3 fornece um resumo das pontuações obtidas 

na aplicação do programa nos lixões, os quais  

estão distribuídos na tabela por ordem cres-

cente de pontuação e consequentemente de 

impacto ambiental.

Tabela 3: Resumo dos resultados da aplicação do ReLix nos 10 lixões

Parâmetro
Lixão

CV2 RJ SC1 CV1 CV3 SP SC3 SC2 RS CV4

Caracterização do 
lixão 74 61,5 68 81,5 73,5 82,5 64 67 69 81

Solos e águas 
subterrâneas 55 56 49 50 53 68,5 66,5 62,5 51 65,5

Águas superficiais 24,5 24,1 29,1 20,5 24,5 33,5 32 31,5 25,5 27

Meio social 57 33,5 31 57,5 70 66 42 40 44 60

Meio natural e 
paisagens 33,5 28 28 35,5 38,5 43,5 34,5 48 29,5 40,5

Meio Atmosférico 34,5 16,5 18,5 31 34,5 32,5 24,5 26,5 18,5 34,5

Situações ocorridas 0 100 100 100 100 100 200 200 300 400

Pontuação do lixão 279 320 324 376 394 427 464 476 538 709

Nível de impacto M M M M M M M M A A

Cenário indicado RR RR CA RR CR RR RR RR RR RR

Legenda: M = Médio; A = Alto; RR = Remoção de resíduos; CA = Conversão em aterro sanitário. CR = Confinamento de resíduos

Na Fig. 8 é possível observar em que categoria os 

lixões foram mais impactantes de acordo com o 

diagnóstico feito pelo ReLix, sem considerar as 

situações identificadas nas áreas. Na categoria 

caracterização do lixão foram os lixões SP, CV1 e 

CV4 devido ao seu porte, atividades, acidentes, 

tipos de resíduos recebidos e falta de imperme-

abilização superior. Na categoria solo e águas 

subterrâneas os lixões SP, SC3, CV4 e SC2 foram 

mais impactantes pela falta de impermeabiliza-

ção inferior, falta de coleta e tratamento dos lixi-

viados e contaminação da água subterrânea. Na 

categoria meio social os lixões mais impactantes 

foram os CV3, SP e CV4 em função da constata-

ção de atividades nas proximidades, presença de 

animais e catadores. Na categoria meio natural 

e paisagens os lixões SC2, SP e CV4 foram mais 

impactantes em decorrência da dispersão de re-

síduos no entorno e pela falta de informações. 

Na categoria meio atmosférico os lixões mais 

impactantes foram os CV2, CV3 e CV4 devido à 

presença de odores, queima de resíduos, falta de 

coleta e tratamento dos gases. De maneira geral, 

os lixões SP e CV4 estiveram presentes entre os 

mais impactantes em todas as categorias, segui-

dos dos lixões SC2 e CV3, presentes entre os mais 

impactados em duas categorias.
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Figura 8: Pontuação dos lixões por categoria

Contudo, as situações ocorridas nas áreas dos 

lixões, identificadas pelo ReLix, foram determi-

nantes no estabelecimento dos níveis de impac-

to de cada lixão, sobretudo para os lixões CV4 e 

RS, que foram classificados como de alto impac-

to ambiental. No lixão CV4 ocorreram as quatro 

situações possíveis, enquanto no lixão RS ocorre-

ram três, conforme observado na Tabela 3. 

O cenário indicado pelo ReLix para os lixões CV2, 

RJ, CV1, SP, SC3, SC2 e RS foi a retirada dos re-

síduos. Entre os aspectos legais e características 

relevantes na definição do cenário, levou-se em 

consideração que os lixões não atendem aos cri-

térios legais e técnicos para a conversão do lixão 

em aterro sanitário, a maioria dos resíduos não 

está estabilizada, o solo sob o lixão e o solo dis-

ponível na região não possuem baixa permeabi-

lidade, o clima da região não é árido ou semiári-

do e a região não tem mais evapotranspiração do 

que chuvas.

Para o lixão SC1 o cenário foi a conversão em 

aterro sanitário.  Dos aspectos legais e carac-

terísticas relevantes na definição do cenário, 

observou-se que o lixão não está em local com 

restrição conforme a legislação, e a área do lixão 

atende aos critérios legais e técnicos para a con-

versão do lixão em aterro sanitário, possibilitan-

do sua operação no local por período superior a 

15 anos.

Para o lixão CV3 o ReLix indicou o cenário de con-

finamento dos resíduos, pois constatou-se que o 

lixão não está em local com restrição conforme 

a legislação, a área do lixão não atende aos cri-

térios legais e técnicos para a conversão do lixão 

em aterro sanitário, não possibilitando a opera-

ção de um aterro sanitário no local por período 

superior a 15 anos, porém o lixão tem mais de 30 

anos de idade e por isso pressupõe-se que a ge-

ração de gases e a lixiviação dos resíduos restan-

tes é relativamente baixa. A maioria dos resíduos 

está estabilizada, o solo sob o lixão e o solo dis-

ponível na região possuem baixa permeabilidade 

e a região tem clima árido ou com mais evapo-

transpiração do que chuvas.

No caso do lixão CV4, o cenário da retirada dos 

resíduos foi indicado porque o lixão está em local 

com restrição conforme a legislação.

Conforme observado na Tabela 3, dos quatro li-

xões de Cabo Verde, os três situados na Ilha de 

Santiago (CV1, CV2 e CV3) estavam entre os cin-

co que apresentaram menor pontuação, segui-

dos dos lixões brasileiros de Santa Catarina, São 

Paulo, Rio Grande do Sul e finalmente o lixão de 

Cabo Verde, localizado na Ilha do Fogo (CV4).

Ainda que a maioria dos lixões diagnosticados 

pelo programa tenha sido classificada como de 

médio impacto, eles possuem faixas de valores 
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distintas, que os dividem em três grupos. No pri-

meiro grupo estão os três lixões de Cabo Verde, 

que obtiveram pontuação entre 200 e 300 pon-

tos. No segundo grupo incluem-se os três lixões 

de Santa Catarina, com pontuação entre 300 e 

400 pontos. O terceiro grupo é composto pelos 

lixões de SP, RS e CV4, que tiveram pontuação 

acima de 400 pontos, sendo que os lixões RS e 

CV4 foram classificados com nível de alto im-

pacto, especialmente pela identificação de duas 

situações para o lixão RS e três para o lixão CV4. 

Em resumo, o lixão CV4 tem maior prioridade de 

remediação, seguido do lixão RS, SP, SC2, SC3, 

SC1, CV3, CV2 e CV1. Essa prioridade é sugeri-

da automaticamente pelo ReLix ao listar todos 

os lixões em ordem decrescente de pontuação, 

conforme visto na Tabela 4. Essa funcionalidade 

facilita a interpretação do diagnóstico e o pro-

cesso decisório.

É preciso destacar que, dentre os lixões classifi-

cados com nível de impacto médio, o lixão que 

obteve menor pontuação (Lixão CV1) estava a 

30 pontos do nível de impacto baixo, enquanto 

o que obteve maior pontuação (Lixão SP) estava 

a 9 pontos do nível de impacto alto, portanto, 

embora eles tenham sido classificados como im-

pacto médio, ambos estavam próximos aos limi-

tes de mudança de nível de impacto. Isso permi-

te que o gestor analise caso a caso para tomar a 

decisão mais adequada sobre as prioridades de 

remediação e a escolha do cenário e técnicas de 

remediação entre dois ou mais lixões.

Quanto aos resultados da avaliação do ReLix ob-

servados na Tabela 4, a média geral da avaliação 

feita pelos especialistas foi 4,6. Tendo em vista 

que a pontuação máxima é 5 pontos, pode-se 

afirmar que, numa escala de confiabilidade de 0 

a 100%, o programa obteve 92% de confiabili-

dade para os lixões avaliados, o que significa que 

foi consenso entre os especialistas que o ReLix é 

fácil de entender e usar, que o diagnóstico feito 

pelo programa é coerente com o diagnóstico fei-

to pelos especialistas, que o programa é capaz de 

auxiliar adequadamente as partes interessadas no 

estabelecimento das prioridades de remediação e 

na indicação do cenário e técnicas de remediação.

Tabela 4: Resumo da avaliação do ReLix feita pelos especialistas
Questão E1 E2 E3 E4 Média

O manual do usuário é de fácil entendimento e permite aprender a utilizar o programa 
sem auxílio técnico? 5 5 5 5 5,0

A interface do programa é amigável e de fácil utilização? 4 5 5 5 4,8

Com base na sua experiência, o diagnóstico feito pelo programa é coerente com o seu 
diagnóstico? 4 5 5 5 4,8

O diagnóstico feito pelo programa, corresponde ao diagnóstico do caso real? 1 5 5 5 4,0

O programa é capaz de apoiar a decisão sobre as prioridades de remediação entre dois 
ou mais lixões? 5 4 5 5 4,8

Tendo em vista que o programa classifica os cenários de remediação para determinado 
lixão em ordem decrescente de pontuação e que o cenário de maior pontuação é o mais 
indicado, a ordem dos cenários estabelecida pelo programa está na sequência que você 
entende como adequada? 

3 5 5 5 4,5

O cenário indicado pelo programa equivale ao do cenário real ou ao cenário que você 
entende como adequado? 2 5 5 5 4,3

Quão próximos dos motivos reais estão os motivos fornecidos pelo programa para a 
indicação do cenário (destacado em amarelo no rodapé da aba cenário)? 3 4 5 5 4,3

As técnicas de remediação indicadas pelo programa são equivalentes às técnicas 
aplicadas no caso real ou as que você entende como adequadas para a remediação  
do lixão?

4 5 5 5 4,8

Média Geral 4,6

Legenda: E1 = Especialista 1; E2 = Especialista 2; E3 = Especialista 3; E4 = Especialista 4
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Portanto, o programa desenvolvido atende à 

proposta deste artigo, sobretudo para a realida-

de brasileira, onde a maior parte dos municípios 

é de pequeno a médio porte e suas prefeituras 

não possuem corpo técnico qualificado para o 

atendimento à PNRS no que diz respeito à reme-

diação e à eliminação dos lixões. Além disso, o 

ReLix também demonstrou ser capaz de auxiliar 

a remediação de lixões de RSU em nível mundial, 

desde que seja implementada a tradução para 

outros idiomas. 

4 CONCLUSÕES
O ReLix foi projetado para atender às necessida-

des de países que precisam remediar e eliminar 

seus lixões, como no caso do Brasil e da República 

de Cabo Verde, onde grande parte dos municípios 

é de pequeno a médio porte e não possui corpo 

técnico especializado em remediação de lixões.

Nesse sentido, o programa possibilita fazer diag-

nóstico de lixões de RSU por meio de um sistema 

de pontuação, o qual estabelece o nível de im-

pacto do lixão, classifica os cenários de remedia-

ção indicando o cenário mais propenso e sugere 

as técnicas de remediação a serem utilizadas.

Para validar o ReLix, o mesmo foi aplicado em dez 

lixões no Brasil e em Cabo Verde por uma banca de 

quatro especialistas, que o avaliaram sendo como 

capaz de fornecer um diagnóstico apropriado a 

lixões de RSU, estabelecendo o nível de impac-

to e indicando as técnicas e cenário de remedia-

ção com  92% de confiabilidade, permitindo que 

as partes interessadas façam uma análise caso a 

caso para garantir tomadas de decisão apropria-

das sobre as prioridades de remediação e a sele-

ção do cenário de remediação de seus lixões.
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Resumo
A presente pesquisa avaliou a partida de um Reator UASB no tratamento de efluente doméstico por meio 

de parâmetros físico-químicos e operacionais. A partida empregou inoculação de 10 m³ de lodo anaeróbio 

como semeadura. Durante 12 semanas de avaliação observou-se estabilidade em relação aos parâmetros: 

pH, Temperatura, Alcalinidade Total (AT) e Ácidos Graxos Voláteis (AGV). Todavia, houve baixas eficiências de 

remoção para Sólidos Suspensos Totais (SST), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquími-

ca de Oxigênio (DBO), de 36,8%, 56,13% e 42,04%, respectivamente, justificadas pelas variações de vazão 

afluente à ETE, e pelas características do lodo ocasionando perda de sólidos com o efluente. Assim, apesar da 

inoculação, a partida não foi concluída, constatada, contudo expressiva menor variabilidade nas eficiências 

para DQO e DBO nas últimas semanas, apontando tendência do reator ao alcance do estado estacionário.

Palavras-chave: Esgoto Sanitário. Tratamento Anaeróbio. Inoculação de Biomassa. Parâmetros Hidráulicos.

Abstract
The research evaluated an UASB reactor start-up for domestic sewage treatment in terms of physical-chemical and 

operational parameters. The start-up inoculation procedure applied 10 m³ of anaerobic sludge as sowing. During 

12 evaluation weeks, it was observed that the following parameters remained stable: pH, Temperature, Total Alka-

linity (TA) and Volatile Fatty Acids (VFA). Nevertheless, there were low removal efficiencies for Total Suspended Solids 

(TSS), Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical Oxygen Demand (BOD), given the efficiency values of 36.8%, 

56.13% and 42.04%, respectively, which may be justified by the affluent flow variations into the wastewater treat-

ment plant, as well as, the characteristics of the sludge jointly responsible for the loss of solids with the effluent. Thus, 

despite of the biomass inoculation, the reactor start-up was not fully accomplished, however the lower variability in 

COD and BOD removal efficiency in recent weeks indicate that the reactor is prone to achieve the stationary state.

Keywords: Sanitary Sewage. Anaerobic Treatment. Biomass Inoculation. Hydraulic Parameters.

ARTIGO ORIGINAL



127Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 126-146 | Out a Dez, 2020

1 INTRODUÇÃO
Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente e 

manta de lodo (UASB - Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket) são a principal tendência atual no trata-

mento de esgotos no Brasil, seja como unidades 

únicas ou seguidas de pós-tratamento. Suas ca-

racterísticas vantajosas reforçam essa tendência, 

destacando-se os baixos custos de implantação e 

operação, a simplicidade operacional, o reduzido 

volume útil devido à concentração de biomassa 

(200-600 mg.L-1) e a idade do lodo (> 30 dias), 

a ausência de meio suporte, face ao crescimento 

disperso da biomassa, a baixa produção de lodo 

e nenhum processo de tratamento associado à 

demanda por energia elétrica (CHERNICHARO et 

al., 2018; SANTOS et al., 2017).

Esses reatores consistem em um sistema de tra-

tamento de alta taxa, em que a biomassa é retida 

por um período muito maior que o Tempo de De-

tenção Hidráulica (TDH), devido à sedimentação 

proporcionada pela configuração do sistema, em 

especial causada pela existência de um decanta-

dor precedido por separador trifásico favorece-

dor da separação entre o biogás, a massa micro-

biana e o efluente líquido. O fluxo de alimentação 

é ascendente, proporcionando não só um melhor 

contato entre a biomassa e o substrato mas tam-

bém uma atividade mais efetiva da biomassa. 

A estabilização da matéria orgânica ocorre por 

meio da passagem e mistura do esgoto no leito 

de lodo promovida pelo fluxo ascensional e pe-

las bolhas de gás formadas (JORDÃO e PESSÔA, 

2005; RAMOS, 2008; NEVES et al., 2015).

Duas fases distintas e importantes caracterizam 

a operação desses reatores: a partida e o estado 

estacionário (METCALF & EDDY, 2016). O período 

de partida é definido por van Haandel e Lettinga 

(1994) como sendo o tempo necessário para a ob-

tenção de uma qualidade essencialmente cons-

tante do efluente e massa de lodo invariável com 

o tempo, em termos quantitativo e qualitativo. 

Chernicharo (2016), sugere três modos procedi-

mentais para a partida de um reator anaeróbio de 

manta de lodo: (1) utilizando inóculo adaptado ao 

esgoto a ser tratado; (2) Empregando inóculo não 

adaptado e (3) sem utilização de inóculo. 

Rizvi et al. (2015) salientam a complexidade da 

fase de partida em virtude de uma série de fato-

res capazes de afetar o crescimento do leito de 

lodo, entre eles: as características das águas re-

siduárias, a aclimatização do lodo, as variações 

de pH, a concentração de nutrientes, a presença 

de compostos tóxicos, a carga orgânica aplicada, 

a velocidade ascensional, o TDH, a mistura do lí-

quido, e o projeto do reator. Em complemento a 

essa lista, podem-se destacar os procedimentos 

de operação e manutenção do sistema como fa-

tores limitantes tanto para a partida como para a 

manutenção de um estado estacionário com efi-

ciências de remoção adequadas ao potencial da 

tecnologia de tratamento.

Atentando-se ao período de partida dos reatores 

de manta de lodo, fase delicada e muitas vezes 

limitante para a aceitação da Tecnologia, esse 

estudo teve como objetivo avaliar, durante fase 

de partida, o comportamento físico-químico e 

operacional de um reator UASB instalado na Es-

tação de Tratamento de Efluentes (ETE) Filemon, 

na cidade de Crato, localizada na região sul do 

estado do Ceará.

2 METODOLOGIA 
2.1 Descrição da Estação de Tratamento de 
Efluentes Filemon 

A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Fi-

lemon, gerenciada pela Sociedade Anônima de 

Água e Esgoto do Crato - SAAEC, está localizada 

no bairro Nossa Senhora de Fátima (nas coor-

denadas 7°14’59,44”S e 39º22’56,00O) na ci-

dade de Crato, situada na região sul do Estado 

do Ceará, implantada entre os anos de 2015 e 

2017 para atender a um total de 982 unidades 
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habitacionais, com uma população de projeto 

de 3.928 habitantes. 

O sistema foi concebido empregando-se uma 

combinação anaeróbio-aeróbia de tratamen-

to, seguida por desinfecção com hipoclorito de 

sódio e lançamento em corpo hídrico receptor 

contíguo, rio Saco Lobo. Os esgotos domésticos 

afluentes à ETE Filemon passam por: tratamen-

to preliminar convencional composto por gra-

deamento, caixa de areia e estação elevatória 

com dois conjuntos elevatórios, sendo um para 

rodízio e reserva, os quais recalcam (com vazão 

máxima de fim de plano de 35 m³.h-1) o efluen-

te bruto a uma torre de carga, instalada com a 

função de distribuir igualmente o efluente entre 

os 5 reatores UASB instalados em paralelo. Após 

sair dos reatores UASB, o efluente segue para 5 

Filtros Biológicos Percoladores (FBP) associados 

em série aos reatores UASB e a 5 decantadores 

secundários igualmente associados em série 

aos FBPs. Em seguida, a Desinfecção do efluen-

te é realizada por meio de Bomba Dosadora de 

diafragma e Tanque de Contato. A ETE Filemon 

conta ainda com 2 medidores de vazão do tipo 

Parshall, um localizado junto ao Tratamento Pre-

liminar e outro após o Tanque de Contato, além 

de 4 Leitos de Secagem para tratamento do lodo 

de excesso.

Na Fig. 1 são ilustradas as unidades de tratamen-

to da ETE supracitadas, destacando o reator ob-

jeto deste estudo.

Moreira YWN, Lima MRP, Oliveira Júnior JL, Silva PBA, Almeida ABB

Figura 1 - Unidades do Sistema de Tratamento da ETE Filemon

Legenda: (A) Tratamento Preliminar; (B) Poço de Sucção da Estação Elevatória; (C) Barrilete Hidráulico; (D) Torre de Carga;  
(E) Reatores UASB; (F) Filtros Biológicos Percoladores; (G) Decantadores Secundários; (H) Tanque de Contato da Desinfecção;  

(I) Medidor de Vazão tipo Parshall; (J) Reator Operado nesta Pesquisa (K) Leitos de Secagem.
Fonte: Autores, 2020.
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O reator UASB operado foi construído em fibra 

de vidro com diâmetro de 3,00 m, altura útil 

de 5,00 m e altura total ou cilíndrica de 5,20 

m com volume útil de 35,34 m3, dimensionado 

para atender a uma vazão média de projeto de 

4,71 m3.h-1 com um TDH de 7,50 h. 

A alimentação do sistema se dá por meio de es-

trutura de distribuição do tipo “Tulipa”, consti-

tuído de 4 vertedores triangulares localizados 

no topo do reator e conectados a canalizações 

responsáveis por distribuir o esgoto bruto na 

parte inferior do mesmo por meio de bocais de 

distribuição ascendente. 

Na saída, o efluente tratado é canalizado até 

uma caixa de distribuição acoplada ao FBP 

conectada aos “braços hidráulicos” alimen-

tadores responsáveis pelo espalhamento do 

efluente sobre o leito de brita.

O reator possui 3 pontos de descarga:  2 para 

descarga de lodo nas alturas de 0,25 m e 2,00 

m, e 1 para descarga de escuma na altura de 

4,70 m. Amostradores de lodo, no total de 3, 

estão localizados a 0,50 m, 1,00 m e 1,50 m do 

fundo do reator. O biogás gerado é direcionado 

para um lavador de gás e em seguida disper-

so na atmosfera. Na Fig. 2 é apresentada uma 

vista lateral do reator operado durante a fase 

de partida, com destaque para os pontos de 

amostragem e dispositivos de descarte de lodo 

e escuma.

Figura 2 - Localização dos pontos de amostragem e dispositivos de descarte de lodo e escuma no Reator UASB monitorado

Legenda: (A) Dreno de Lodo Inferior; (B) Amostrador de Lodo Inferior; (C) Amostrador de Lodo Intermediário; (D) Amostrador de Lodo Superior;  
(E) Dreno de Lodo Superior; (F) Saída de Escuma; (G) Saída de Efluente; (H) Bocal de Inspeção superior do sistema de distribuição.

Fonte: Autores, 2020.
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Para uma melhor visualização da área de estudo, na Fig. 3 são apresentadas imagens geradas in loco na ETE 

Filemon, bem como do reator monitorado.

Figura 3 - ETE Filemon Rodrigues e reator UASB monitorado 

Legenda: (A) Reatores UASB seguidos dos Filtros Biológicos percoladores; (B) Reator UASB avaliado;  
(C) Detalhes do sistema de distribuição afluente no topo do reator.

Fonte: Autores 2020.

2.2 Partida do Reator UASB: Adição de Inóculo  
e Alimentação 

A partida do reator foi efetuada com inoculação 

de biomassa não adaptada, utilizando aproxima-

damente 10 m³ de lodo anaeróbio como semea-

dura, proveniente de um sistema anaeróbio das 

proximidades da região da ETE, com as seguintes 

características: Sólidos Totais (ST) de 20.266 mg.L-

1 e Sólidos Totais Voláteis (STV) de 12.378 mg.L-1 

com relação STV/ST=0,61.

A inoculação da biomassa foi realizada com o re-

ator vazio com o intuito de minimizar as perdas 

de lodo durante sua transferência, e a máxima 

cautela possível para a transferência do lodo ao 

fundo do reator. Em seguida, o lodo permaneceu 

em repouso por um período de 48 horas tanto 

para eliminação de traços de oxigênio presente 

no meio, por eventual turbulência causada por 

ocasião da transferência do lodo, como para 

proporcionar uma adaptação gradual do lodo 

inoculado à temperatura ambiente. Decorrido o 

período de repouso, o reator foi alimentado com 

esgoto até a metade de seu volume útil e deixado 

novamente em repouso, dessa vez por um perío-

do de 24 horas, a fim de permitir a adaptação do 

lodo às características do efluente bruto, prosse-

guindo-se a posteriori com a alimentação contí-

nua do esgoto bruto, estabelecendo-se o primei-

ro dia de operação o início da primeira semana 

de operação na data de 31 de outubro de 2018.
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2.3 Monitoramento do Reator UASB no período 
inicial de partida

O reator foi monitorado durante 12 semanas, 

tendo início no dia 31 de outubro de 2018, quan-

do se estabeleceu o primeiro dia de operação 

após o procedimento de inoculação de biomas-

sa. O monitoramento foi realizado empregando- 

se parâmetros operacionais e físico-químicos de 

forma a obter informações sobre a hidrodinâ-

mica, a estabilidade operacional, a eficiência de 

tratamento e a acumulação de biomassa no rea-

tor. Tais parâmetros são descritos a seguir.

 

2.3.1 Parâmetros Operacionais

Os parâmetros operacionais avaliados foram: a 

Vazão, o Tempo de Detenção Hidráulica (TDH), 

a Velocidade Ascensional, as Cargas Hidráulica 

Volumétrica (CHV), Orgânica Volumétrica (COV) 

e Biológica (CB).

As medidas de vazão do sistema foram realiza-

das diariamente pelo operador da ETE em calha 

Parshall com garganta de 3” localizada junto ao 

Tratamento Preliminar. Para o cálculo dessas va-

zões foi empregada a Eq. 1, relacionando a altura 

da lâmina de água “h” na calha Parshall, no ponto 

de medição, com a vazão afluente (JORDÃO; PES-

SOA, 2005).

Q = k	x	h'  (1)

Em que:

Q: Vazão (m³.s-1); 

h: Altura da lâmina de água no ponto de medição (m); 

k: Coeficiente variável com a largura da garganta 

da calha Parshall (0,176); 

n: Expoente variável com a largura da garganta 

da calha Parshall (1,547).

A vazão estimada para o reator operado neste 

trabalho considerou ¼ do total da vazão afluen-

te à ETE Filemon, medida na Calha Parshall, haja 

visto o número de reatores em funcionamento 

durante o período monitorado (4 reatores).  

Considerando que o efluente bruto antes da che-

gada ao reator passou pelo sistema elevatório e 

pela torre de carga, mediu-se também a vazão 

afluente nos vertedores triangulares do sistema 

de distribuição localizado no topo do reator. O 

cálculo dessas vazões foi realizado utilizando as 

equações citadas por Porto (2004) para vertedo-

res triangulares de parede fina, conforme trans-

critas abaixo:

Q = 	
8
15 C()2g	tg -

α
2/ 	h

1
2  (2)                         

Em que: 

Q: Vazão do vertedor triangular (m³.s-1)

Cd: Coeficiente de vazão;

g: Aceleração da gravidade (9,80 m.s-1);

α: Ângulo de abertura do vertedor (º);

h: Altura da lâmina líquida (m).

O coeficiente de vazão (Cd) foi calculado pela 

fórmula de Kindsvater & Cater mencionadas por 

Porto, (2004): 

C" = (0,602 + 0,075
h
P)  (3)                          

Em que:

P: Altura da soleira (m);

h: Altura da lâmina líquida (m).

As determinações do TDH, Velocidade Ascen-

sional, CHV e COV foram efetuadas por meio de 

relações entre vazão, volume, área e concen-

tração de substrato afluente, mencionadas por 

Chenicharo (2016), em que a CHV é a razão en-

tre a vazão e o volume do reator, sendo o TDH o 

inverso da CHV. Por sua vez, a Velocidade Ascen-

sional é a razão entre a vazão e a área da secção 

transversal do reator, e a COV a razão entre a 
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massa de substrato afluente em termos de DQO 

e o volume do reator.

Já a CB, também calculada conforme Chernicha-

ro (2016), representa a razão entre a massa de 

substrato afluente em termos de DQO e a massa 

de microrganismos presentes no reator (KgSTV). 

A biomassa presente no reator foi calculada em 

função da concentração de STV em cada zona de 

amostragem da manta de lodo do reator e seus 

respectivos volumes.                 

2.3.2 Parâmetros Físico-Químicos

O monitoramento Físico-Químico do reator UASB 

foi realizado por análises na fase líquida (frequ-

ência semanal) dos parâmetros Temperatura, pH, 

Alcalinidade Total (AT), Ácidos Graxos Voláteis 

(AGVs), Sólidos Suspensos Totais (SST), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquí-

mica de Oxigênio (DBO), no afluente e efluente 

do reator avaliado. Para a fase sólida, o monitora-

mento foi realizado por meio da análise dos per-

fis de sólidos - Sólidos Totais (ST) e Sólidos Totais 

Voláteis (STV) – em três pontos de amostragem ao 

longo manta de lodo nas alturas de 0,50 m, 1,00 m 

e 1,50 m do fundo do reator (pontos B, C e D da Fig. 

2), também com frequência semanal.

Todos os parâmetros foram analisados segundo 

o Manual de Análises Físico-Químicas de Águas 

de Abastecimento e Residuárias de Silva e Oli-

veira (2001), com análise de Alcalinidade Total 

e Ácidos Graxos Voláteis pelo método de Kapp 

(1984) citado por Ribas et al. (2007) e DBO de 

acordo com o Standard Methods for the Examina-

tion of Water and Wastewater (APHA et al., 2012). 

Os parâmetros físico-químicos, pontos de amos-

tragem, e respectivos métodos e referências es-

tão descritos no Quadro 1.

Quadro 1 - Parâmetros Físico-químicos, frequência e pontos de amostragem do efluente bruto e tratado e do leito de lodo

Parâmetro Método Pontos de Amostragem Referência Bibliográfica

T Termômetro digital Entrada/Saída Silva e Oliveira (2001)

pH Potenciométrico Entrada/Saída Silva e Oliveira (2001)

AT Volumétrico com 
Potenciométrico Entrada/Saída Ribas et al. (2007)

AGV Volumétrico com 
Potenciométrico Entrada/Saída Ribas et al. (2007)

SST Gravimétrico Entrada/Saída Silva e Oliveira (2001)

DQO Volumétrico Entrada/Saída Silva e Oliveira (2001)

DBO5 Respirométrico Entrada/Saída APHA et al. (2012)

ST Gravimétrico Leito de lodo Silva e Oliveira (2001)

STV Gravimétrico Leito de lodo Silva e Oliveira (2001)

Legenda: T-Temperatura (ºC), pH-Potencial Hidrogeniônico, AT- Alcalinidade Total (mgCaCO3
.L-1), AGV- Ácidos Graxos  

Voláteis (mgCH
3
COOH.L-1), SST-Sólidos Suspensos Totais (mg.L-1) DQO - Demanda Química de Oxigênio (mgO2.L-1),  

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO
2
.L-1), ST- Sólidos Totais (mg.L-1), STV- Sólidos Totais Voláteis (mg.L-1).

Fonte: Autores, 2020.

As análises foram realizadas nos Laboratórios de 

Análises Químicas e Ambientais - LAQAM e Labo-

ratório de Engenharia Ambiental – LEAS do Institu-

to Federal do Ceará - Campus Juazeiro do Norte-CE. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Comportamento dos Parâmetros Hidráulicos

3.1.1 Vazão e Velocidade ascensional 

A variação temporal da vazão resultante das me-

didas realizadas no sistema apresentou diferen-

ça relativamente baixa em comparação ao valor 

constante de projeto de 4,71 m³.h-1, conforme é 

ilustrado na Fig. 4.

Figura 4 – Hidrograma de vazões horárias afluentes ao reator
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Fonte: Autores, 2020.

As vazões médias horárias variaram ao longo do 

dia entre 3,04 m³.h-1 e 4,66 m³.h-1 tomando como 

base as medições na Calha Parshall (Eq. 1), com 

vazão média de 3,89 m³.h-1, permanecendo sem-

pre abaixo da vazão de projeto. 

Pode-se observar na Fig. 4 a ocorrência das va-

zões máximas entre os horários de 9 e 13 h, e a 

partir das 15 h, períodos caracterizados por in-

tervalo ou finalização do expediente de trabalho 

dos moradores do conjunto habitacional a qual a 

ETE contempla. 

Em relação à vazão afluente proveniente da torre 

de carga, medida nos vertedores triangulares do 

reator (Eq. 2), observou-se constância no valor de 

3,26 m³.h-1 de forma que ao acontecer os picos 

de vazões na ETE a bomba na estação elevató-

ria dava partidas a períodos regulares reduzidos. 

Essa vazão resultou em velocidades ascensio-

nais de 0,50 m.h-1 no compartimento de diges-

tão e 1,08 m.h-1 no compartimento de decanta-

ção, atendendo à recomendação da NBR 12.209 

(ABNT, 2011), inferior a 0,7 m.h-1 e 2,5 m.h-1, res-

pectivamente.

Ribeiro et al. (2018) destacam a etapa de bombe-

amento das vazões afluentes à ETE para o reator 

UASB como um ponto crucial para o adequado 

desempenho dos reatores anaeróbios. Segundo 

esses autores, em ETEs cujas elevatórias são do-

tadas tipicamente de dois conjuntos elevatórios, 

sendo uma para rodízio e reserva como é o caso 

da ETE descrita nesse trabalho, os reatores são 

expostos a condições de sobrecarga hidráuli-

ca, devido ao bombeamento constante de uma 

vazão igual ou superior à vazão máxima para a 

qual foram projetados, culminando em eventos 

de queda na eficiência de retenção de sólidos e 

remoção de matéria orgânica.
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Neste trabalho, as vazões medidas tanto na Ca-

lha Parshall como nos vertedores triangulares 

do reator não ultrapassaram a vazão média de 

projeto, inferindo-se condições de normalidade 

quanto à ocorrência de sobrecargas hidráuli-

cas (picos de vazão maior que a vazão máxima 

projetada para o sistema). Todavia, pode-se su-

por que a maior frequência de períodos com a 

bomba acionada, principalmente nos horários 

de pico de vazões na ETE, aliado às caracterís-

ticas observadas do lodo tenham contribuído 

para condições de excessiva expansão da man-

ta de lodo, as quais podem ter interferido subs-

tancialmente no processo de sedimentação no 

compartimento de decantação com o conse-

quente arraste de sólidos junto com o efluente.

3.1.2 Tempo de Detenção Hidráulica (TDH)

O TDH, em todo o período de monitoramento, 

permaneceu acima do valor para qual o sistema 

foi projetado (7,5 h) apresentando valor médio de 

9,3 h (Fig. 5), dentro da faixa recomendada pela 

literatura para efluentes domésticos, entre 8 e 

10 h (CHERNICHARO, 2016). Na Fig. 5 é apresen-

tada a variação do TDH durante as 12 semanas 

de operação do sistema, cobrindo um período de 

medição de 10 h diárias. 

Figura 5 - TDH médio durante o período de 12 semanas de monitoramento do reator
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3.1.3 Carga Hidráulica Volumétrica (CHV)

A Carga Hidráulica Volumétrica (CHV), calcu-

lada com base nas vazões medidas na Calha  

Parshall, apresentou valores mínimos e máximos  

2,30 e 3,60 m3.m-3dia-1, com média de  

2,60 m3.m-3dia-1. A CHV Instantânea, calculada 

com base na vazão medida nos vertedores trian-

gulares do reator, não divergiu muito da CHV 

mencionada anteriormente, apresentando valor 

de 2,21 m3.m-3dia-1.

Chernicharo (2016) recomenda valores CHV até 

um máximo de 5 m3.m-3dia-1 no intuito de mini-

mizar o risco de prejuízo ao funcionamento pela 

ocorrência de perda de biomassa, com o efluen-

te. A CHV observada se manteve abaixo do valor 

máximo recomendado, no entanto, supõe-se que 

as características peculiares do lodo formado no 

reator aliadas à constância do bombeamento 

nos picos de vazão na ETE tenham ocasionado 

momentos de agitação hidráulica dificultando a 
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ocorrência sedimentação na interface de tran-

sição entre a entrada do compartimento de se-

dimentação e a zona imediatamente abaixo do 

defletor de gás do reator culminando na saída do 

lodo juntamente com o efluente.

3.2 Estabilidade Operacional do Reator

3.2.1 Temperatura

Como esperado, não foram registradas expres-

sivas oscilações de temperatura no período de 

monitoramento relativamente curto. As tempe-

raturas do esgoto bruto oscilaram entre 27,9 e 

34,5°C enquanto o efluente variou entre 28,1 e 

34,1°C. Foresti et al. (2006) indicam a faixa de 

temperatura de 25ºC a 35ºC como ótima para 

a atividade bacteriana no processo de digestão 

anaeróbia. Neste trabalho, as temperaturas per-

maneceram dentro dessa faixa indicada, classifi-

cando-se, ainda, dentro do nível mesofílico (20 a 

50ºC), como relatado por Metcalf & Eddy (2016) 

para o desenvolvimento bacteriano, manten-

do-se estável com média afluente de 31,49ºC e 

efluente de 30,91ºC sem variações bruscas. 

De modo geral, esse comportamento da tem-

peratura deverá contribuir positivamente para 

a eficiência de remoção do sistema quando es-

tabelecido o estado estacionário, pois segundo 

Gerardi (2006), citado por Godinho et al. (2017), 

o processo de digestão anaeróbia começa a per-

der significativa eficiência em temperaturas 

inferiores a 20ºC e sob influência de variações 

bruscas de temperatura. Além disso, Zhang et 

al. (2013) destacam a tendência dos reatores em 

apresentar melhor desempenho em locais onde 

a temperatura ambiente é maior, com manuten-

ção apropriada da temperatura do esgoto em 

níveis suficientes para o crescimento de micror-

ganismos e o favorecimento da fase hidrolítica 

dos complexos orgânicos e sólidos suspensos fi-

namente particulados.

3.2.2 Potencial Hidrogeniônico(pH) e 
Alcalinidade Total (AT)

Ao longo das semanas de monitoramento, tan-

to o pH do efluente bruto (EB) como do efluente 

tratado (ET) se mantiveram próximos da neutra-

lidade sem variações bruscas, revelando adequa-

da capacidade de tamponamento do meio (LIMA, 

2013), atribuída à produção de alcalinidade total 

no sistema. 

O pH do afluente ao reator UASB apresentou va-

lores entre 7,00 e 7,63, com valor médio de 7,24. 

O efluente manteve-se entre 7,07 e 7,62, com 

valor médio de 7,36, evidenciando, entre os va-

lores médios, uma variação pouco significativa. 

Esses dados revelaram a capacidade de tampo-

namento do meio e a correspondente estabilida-

de do sistema, encontrando-se dentro das faixas 

relatadas na literatura. 

Chernicharo (2016), por exemplo, indicou valores 

de pH entre 6,0 e 8,0, enquanto van Haandel e 

Lettinga (1994) relataram valores de pH entre 6,3 

e 7,8 considerando-os adequados para o bom 

desempenho do processo de digestão anaeróbia. 

Valores semelhantes de pH foram observados 

por Pontes et al. (2006), avaliando o desempenho 

de um sistema reator UASB - Filtro Biológico Per-

colador. Foram encontrados valores de 6,2 a 7,2 

para o afluente e 6,3 a 7,4 para o efluente do re-

ator UASB. Na Fig. 6 é mostrada a variação do pH 

relacionada e o comportamento da alcalinidade 

total no reator no período monitorado.
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Figura 6 - Comportamento do pH relacionado a Alcalinidade Total do sistema (AT)
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Fonte: Autores, 2020.

Quanto à Alcalinidade Total, os resultados ob-

tidos revelaram média de 316,17 mgCaCO
3
.L-1, 

com mínimos e máximos de 201,41 mgCaCO
3
.L-1  

e 377,06 para o efluente bruto, enquanto o  

efluente tratado apresentou uma média de  

349,74 mgCaCO3
.L-1, com valores mínimos e 

máximos respectivos de 231,86 mgCaCO
3
.L-1 e 

421,56 mgmgCaCO
3
.L-1. Os valores obtidos fica-

ram próximos daqueles relatados na literatura, 

como é o caso do trabalho realizado por Pontes 

et al. (2017), em que observaram-se variações 

entre 305 mgCaCO3
.L-1 e 419 mgCaCO

3
.L-1 para o 

afluente e de 301 mgCaCO
3
.L-1 a 485 mgCaCO

3
.L-1 

para o efluente de um reator UASB tratando 

efluente sanitário.

Observou-se, ao longo das semanas de avalia-

ção, uma tendência no aumento da AT no efluen-

te tratado em relação ao efluente bruto, demos-

trando mais uma vez da estabilidade da digestão 

anaeróbia no reator monitorado. Assim, pode-se 

afirmar que não houve risco de produção exces-

siva de AGV nos reatores ao ponto de ocorrer a 

acidificação demasiada ou “azedamento” do sis-

tema (SILVA, 2017).

3.2.3 Ácidos Graxos Voláteis e Relação AGV/AT

Outro parâmetro aliado à alcalinidade como 

importantes indicadores da estabilidade em 

reatores anaeróbios são os Ácidos Graxos Vo-

láteis (AGV). 

As concentrações de AGV no efluente bruto (EB) 

oscilaram entre 90,16 e 157,03 mgCH
3
COOH.L-1 

com média de 124,92 mgCH
3
COOH.L-1 . O efluen-

te tratado (ET) apresentou valores que variaram 

entre 69,46 e 173,37 mgCH
3
COOH.L-1  com mé-

dia de 112,33 mgCH
3
COOH.L-1 . 

As concentrações de AGV tanto no afluente como 

no efluente tratado situaram-se dentro da faixa 

ótima esperada para a digestão anaeróbia, de 50 

a 500 mgCH
3
COOH.L-1  (AMANI et al., 2010). Além 

disso, os valores observados no efluente bruto fi-

caram próximos aos mencionados por Carvalho 

et al. (2008), com média de 118 mgCH3
COOH.L-1, 

embora os valores apresentados para o efluente 

tratado tenham sido superiores ao encontrado 

por esse pesquisador, de 49 mgCH3
COOH.L-1 . Os 

valores encontrados para esse parâmetro estão 

apresentados na Fig. 7.
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Figura 7 - Comportamento dos Ácidos Graxos Voláteis correlacionado ao pH
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Pela análise da Fig. 7, no tocante à relação entre 

os AGVs e o pH, a esperada relação inversamente 

proporcional entres os dois parâmetros ocorreu 

com efeito mais pronunciado na segunda sema-

na, havendo uma queda do pH em decorrência 

de um aumento dos AGVs; e na décima semana, 

quando ocorreu o efeito contrário. Esse mesmo 

caso foi observado por Kalogo, MBouche e Vers-

traete (2001), avaliando o desempenho de um 

reator UASB em escala piloto. 

Igualmente foi possível constatar nas sema-

nas 2, 4 e 6 um acréscimo na concentração de 

AGVs no efluente tratado, muito provavelmen-

te em virtude da não assimilação dos ácidos na 

fase seguinte da digestão, possivelmente face 

à ocorrência da acidogênese sem a imediata 

conversão em biogás, com ácidos liberados no 

efluente. Todavia, essa acidificação pontual do 

sistema não se mostrou preocupante em função 

de o pH ter se mantido na faixa da neutralidade, 

mediante a capacidade de tamponamento do 

meio. Destaca-se, ainda, a capacidade do siste-

ma em absorver qualquer tendência à acidifica-

ção, com ocorrência de consumo dos ácidos nas 

semanas posteriores. Para Castro (2010), esse 

fato é um indicativo da capacidade do sistema 

de se autoequilibrar.

O valor da relação entre os AGVs e a AT (AGV/AT) for-

neceu indicação clara sobre o estado do equilíbrio 

dinâmico no conteúdo do reator (SILVA, 2017). Essa 

relação variou entre 0,3 a 0,5 para o afluente e 0,2 a 

0,5 para o efluente do reator UASB, os quais podem 

ser considerados apropriados a uma fase de partida 

estável, apesar das ocorrências, tal como proposto 

por Sánchez et al. (2005), os quais sugeriram valo-

res entre 0,1 e 0,5 como indicativos de um equilíbrio 

nas reações de produção e de consumo dos ácidos 

gerados. Leifeld, Rivas e Barana (2009) citam valores 

acima de 0,8 como índice de colapso do sistema.

3.3 Eficiência de Tratamento do Reator

3.3.1 Sólidos Suspensos Totais (SST)

Em relação à análise de desempenho dos reato-

res quanto à eficiência de remoção de SST, na Fig. 

8 são apresentadas as séries temporais de SST do 

esgoto bruto (EB) e tratado (ET), bem como a efi-

ciência do reator durante o período avaliado em 

12 semanas de operação.

As concentrações de SST variaram de 176 a  

450 mg.L-1 no afluente, com média de  

283,33 mg.L-1, e de 32 mg.L-1 a 332 mg.L-1 no 
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efluente do reator, com média de 174,5 mg.L-1. 

Resultados semelhantes foram reportados por 

Godinho et al. (2017), os quais encontraram con-

centração média de 253 mg.L-1 para o afluente 

e 131 mg.L-1 para o efluente de um reator UASB 

tratando efluente sanitário.

Figura 8 - Série Temporal de SST do afluente e efluente ao reator avaliado e suas eficiências de Remoção
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Fonte: Autores, 2020.

É possível notar, na Fig. 8, expressiva oscilação 

dos dados de eficiência de remoção de sólidos 

ao longo das 12 semanas de operação, obtendo 

uma eficiência elevada logo na primeira semana, 

de 84,02%, após 7 dias da partida, demonstran-

do uma razoável adaptação inicial do lodo ino-

culado ao efluente aliada a condições hidrodinâ-

micas favoráveis neste período. Porém essa alta 

remoção de SST só se repetiu na décima semana, 

apresentando no intervalo restante desempe-

nhos mais baixos, inclusive com concentrações 

efluentes de sólidos superiores às de entrada, na 

6ª e na 12ª semana, demonstrando claramente 

um momento crítico de lavagem de lodo do sis-

tema em termos de SST, resultando numa efici-

ência média de remoção de apenas 36,8%. 

As altas concentrações de sólidos no efluente 

nessas semanas podem ser explicadas em virtude 

da ocorrência de chuvas nos dias anteriores, das 

quais resultaram em significativo aporte de con-

tribuições parasitárias afluentes à ETE, com valo-

res muito provavelmente superiores aos previstos 

em projeto. Essas ocorrências propiciaram o fun-

cionamento dos conjuntos elevatórios por perío-

dos mais longos, dificultando a sedimentação das 

partículas do lodo entre os períodos de recalque.

Considerando as velocidades ascensionais en-

contradas no reator na faixa apropriada, e supon-

do que a biomassa formada no reator possuísse 

características favoráveis ao processo, isto é, a 

formação de lodo granular de alta sedimentabi-

lidade, intuitivamente pode-se inferir que a hi-

drodinâmica do reator não teria contribuído, ao 

menos significativamente e como causa primária, 

no arraste de partículas de lodo com o efluen-

te. Dessa forma, é plausível a ocorrência de uma 

inadequada formação de lodo com baixo índice 

de sedimentabilidade, promovendo a flotação e 

a consequente facilitação de saída do sistema, 

especialmente em momentos favorecidos pelo 

aporte mais significativo de esgotos nos picos de 

vazão. Na Fig. 9 é ilustrada uma amostra de lodo 

proveniente do reator operado evidenciando suas 

características de baixa sedimentabilidade.
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Figura 9 - Amostra de lodo floculento do reator operado

Fonte: Autores, 2020.

Lima (2013) discute a formação de lodo floculen-

to em reatores, observando-se acumulação de 

sólidos em suspensão, devido a um aumento da 

altura da manta de lodo, causando um aumento 

da concentração de sólidos no efluente, espe-

cialmente quando não são realizadas as descar-

gas periódicas de lodo de excesso.

3.3.2 Demanda Química de Oxigênio (DQO)

Na Fig. 10 estão apresentadas as concentrações 

de DQO no afluente e efluente ao reator e suas 

respectivas eficiências no período de monitora-

mento de 12 semanas.

Figura 10 - Série Temporal de DQO do afluente e efluente ao reator avaliado e suas eficiências de Remoção
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 A concentração média de matéria orgânica 

em termos de DQO do afluente (EB) e efluente 

(ET) foi de 1238,19 mgO
2
.L-1 e 535,77 mgO

2
.L-1 

respectivamente, com mínimo e máximo de 

909,40 mgO
2
.L-1e 1755,77 mg.L-1 para o afluen-

te e 154,36 mgO
2
.L-1 e 898,08 mgO

2
.L-1 para o 

efluente, respectivamente. As concentrações 

apresentadas para o efluente bruto ficaram aci-

ma do valor típico (600 mgO
2
.L-1) para esgoto 

doméstico citada por von Sperling (2014). Porém 

os valores apresentados por Aisse et al. (2000) e 

Castro (2010), de 1059 mgO2
.L-1 e 1168 mgO

2
.L-1, 

respectivamente, em análises eventuais de es-

tudos utilizando esgoto sanitário, corroboram 

com os resultados. Ainda é possível classificar o 

efluente bruto como tipicamente doméstico de 
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concentração “forte” (1016 mgO
2
.L-1) em termos 

de DQO de acordo com Metcalf & Eddy (2016). 

A eficiência de remoção de DQO do sistema va-

riou entre 22,87% e 83,03%, obtendo-se valor 

médio de 56,13%. Esse valor foi semelhante ao 

reportado por Zutini, Rodrigues e Arantes (2015), 

os quais encontraram valores médios de 50,73% 

na partida de um reator UASB tratando efluente 

sanitário proveniente de um campus universitá-

rio, e por Lima et al. (2016), relatando um valor 

médio de cerca de 52%, avaliando o desempenho 

de reatores UASB no tratamento de águas resi-

duárias de origem doméstica.

Deve-se destacar como importante a grande os-

cilação da eficiência de remoção ocorrida duran-

te o período avaliado, como é possível observar 

na Fig. 9. As maiores eficiências foram registra-

das na 1ª, 5ª e 10ª semana com 82,95%, 83,03% 

e 73,21%, respectivamente. Já a menor eficiência 

ocorreu na 9ª com 22,87%. 

Ghangrekar, Asolekar e Joshi (2005), avaliando a 

partida de reatores UASB, também encontraram 

oscilações nos valores de eficiência de remoção 

de DQO e atribuíram isso à variação da Carga 

Orgânica Volumétrica (COV). Neste trabalho, a 

COV variou entre 2,40 a 4,60 KgDQO.m3.dia-1, 

com média de 3,28 KgDQOm-3.dia-1, podendo ter 

interferido na eficiência do sistema. Na Fig. 11 é 

ilustrada a variação da eficiência de remoção de 

DQO correlacionado a variação da COV.

Figura 11 - Eficiência de Remoção de DQO em relação a variação da COV

 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

CO
V

 (K
gD

Q
O

.m
3 .d

ia
.-1

)

Semanas de Operação

Re
m

oç
ão

 d
e 

D
Q

O
 (%

)

COV Eficiência de Remoção de DQO

Fonte: Autores, 2020.

É possível notar, pela análise da Fig. 11, que a 

eficiência de remoção de DQO oscilou em fun-

ção da variação da COV aplicada nas primeiras 

semanas de operação, inclusive com variações 

mais pronunciadas da COV. Zeeuw (1984), cita-

do por Neves et al. (2015), estudando a partida 

e aclimatização de UASB, descreveu que quanto 

menor a oscilação da carga aplicada durante a 

partida, mais estáveis serão os resultados de efi-

ciência do processo estudado.

Além disso, o arraste de sólidos junto com o 

efluente do reator, evidenciado na 6ª semana, 

culminou na perda de lodo do sistema, o que 

pode ter sobrecarregado a biomassa restante 

devido ao aumento da Carga Orgânica (KgDQO.

dia-1) aplicada por unidade de biomassa do rea-
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tor (KgSTV), resultando nas menores eficiências 

encontradas após a 6ª semana, as quais acre-

dita-se que o fator limitante a partir desse mo-

mento foi a CB e não mais a COV que se manteve 

razoavelmente constante.

Excluindo a baixa eficiência encontrada na 9ª se-

mana, operacionalmente normal em situações de 

escala real, da 6ª semana em diante o reator apre-

sentou uma tendência mais constante nas eficiên-

cias com oscilações menores. Entre a 10ª a 12ª se-

mana, a eficiência variou entre 51,68% e 73,21%, 

com desempenho na faixa dos 50% nas duas úl-

timas, indicando uma qualidade razoavelmente 

constante do efluente sinalizando uma tendência 

do reator para o alcance do estado estacionário.

3.3.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Quanto ao desempenho do reator na remoção 

de matéria orgânica em termos de DBO, a Fig. 

12 apresenta as variações nas concentrações no 

efluente bruto (EB) e tratado (ET) e suas eficiên-

cias ao longo das 12 semanas avaliadas.

Figura 12 - Série Temporal de DBO do afluente e efluente ao reator avaliado e suas eficiências de Remoção
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Fonte: Autores, 2020.

As concentrações médias de DBO no afluente e 

efluente ao reator UASB foram de 396,18 mg.O
2
L-1 

e 230,73 mg.O
2
L-1, com mínimo e máximo de  

302 e 661 mg.O
2
L-1, 146 e 391 mg.mg.O

2
L-1, res-

pectivamente, com eficiência média de 42,04%. 

Esses valores foram próximos aos apresentados 

por Godinho et al. (2017), de 416 mg.O2
L-1 para o 

efluente bruto e 201 mg.O
2
L-1 para o efluente tra-

tado, com eficiência de remoção média de 52%, 

em reator UASB com volume útil de 21L, tratando 

esgoto sanitário com TDH de 8 horas.

A eficiência média de remoção de DBO observa-

da neste trabalho foi pouco inferior à encontra-

da por Álvarez et al. (2006), de 54,1 % para um 

TDH de 10,2 h, no estudo da partida de reatores 

UASB com diferentes inóculos. Já Zutini, Rodri-

gues e Arantes (2015), verificando o desempe-

nho de partida de um reator UASB em escala de 

bancada para o tratamento de esgoto sanitário 

de um campus universitário, obtiveram eficiên-

cia média de 25,20%, valor inferior ao observa-

do nesse trabalho.
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Ao longo das semanas de operação do reator, a efi-

ciência de remoção variou entre 18,4% e 59,54%, 

em que os maiores valores observados foram 

registrados na 1ª e 7ª semanas, com 56,05%, e 

59,54%, respectivamente. As menores eficiências 

foram registradas na 4ª semana com 18,54% e na 

6ª semana com 28,57%, conforme Fig. 10. 

Assim como no desempenho do reator relati-

vamente à remoção de DQO, as baixas eficiên-

cias observadas para DBO nas semanas iniciais 

podem ser explicadas pela oscilação da COV 

aplicada. Na Fig. 13 é ilustrada a eficiência de 

remoção de DBO correlacionado a variação da 

COV aplicada.

 Figura 13 - Eficiência de Remoção de DBO em relação a variação da COV
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Fonte: Autores, 2020.

Nota-se (Fig. 13) que nas semanas iniciais de 

operação a COV aplicada teve uma maior varia-

ção e que a eficiência de remoção de DBO oscilou 

em função deste parâmetro. Após a 6ª semana, 

quando a variação da COV foi menor, supõe-se 

que a sobrecarga da biomassa devido ao aumen-

to da Carga Orgânica (KgDQO.dia-1) aplicada por 

unidade de biomassa do reator (KgSTV) em virtu-

de da perda de lodo pode ter contribuído com as 

baixas eficiências ocorridas.

Apesar do baixo desempenho observado, o re-

ator apresentou, após a 4ª semana, amplitudes 

oscilatórias cada vez menores na eficiência com 

melhora consistente da qualidade do efluente 

nas 3 últimas semanas, nas quais foram registra-

das eficiências da ordem de 50%, corroborando, 

mais uma vez, a tendência do reator em atingir o 

estado estacionário.

3.4 Concentração e acumulação de lodo no reator

Na Fig. 14 estão apresentadas as quantidades 

de biomassa presente no reator UASB ao longo 

do tempo, em relação aos valores de carga bio-

lógica (CB).
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Figura 14 - Carga Biológica aplicada ao reator UASB e Biomassa formada ao longo do período de partida
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Como pode ser observado, os valores de CB apli-

cados no UASB (Fig. 14) iniciaram com valores 

baixos, da ordem de 1,60 KgDQO.KgSVT-1.dia-1, 

devido à quantidade de biomassa existente no 1° 

dia de avaliação do perfil de lodo, ocorrido aos 14 

dias após o início do funcionamento. Ressalta-se a 

grande quantidade de massa microbiana presente 

no reator, logo na primeira semana de avaliação, 

justificada em virtude da inoculação de biomassa 

realizada no procedimento de partida. 

Chernicharo (2016) recomenda que as CB iniciais, du-

rante a partida, sejam da ordem de 0,10 a 0,50 KgD-

QO.KgSTV-1.dia-1, com aumento gradativo em função 

da eficiência do sistema, podendo chegar a 2,0 KgD-

QO.KgSVT-1.dia-1. Em todo o período avaliado, as CB 

aplicadas excederam esses valores, obtendo para as 

semanas iniciais entre a 1ª e a 5ª semana, variação 

pouco expressiva, de 1,27 a 1,60 KgDQO.KgSTV-1.

dia-1, enquanto que da 6ª semana em diante houve 

acréscimos consideráveis, atingindo valores máximos 

de 17,40 KgDQO.KgSTV-1.dia-1 na 9ª e 10ª semanas.

Como descrito por Chernicharo (2016), o aumen-

to da massa de lodo diminui em função do valor 

da CB aplicada, ou seja, menores quantidades de 

biomassa resultam em maiores CB. Isso justifica 

o comportamento observado no UASB (Fig. 14) 

a partir da 6ª semana de monitoramento, onde 

ocorreram diminuições na massa de lodo e au-

mento dos valores de CB aplicados.

Considerando-se as baixas eficiências de remoção 

de sólidos suspensos no reator e o fato de parâme-

tros como a CHV e velocidade ascensional de fluxo 

terem permanecidos abaixo dos valores considera-

dos críticos, infere-se que o lodo presente no reator 

adquiriu característica de baixa sedimentabilidade. 

Essa condição, aliada aos eventos de recalque pro-

longado, principalmente nos horários de pico de 

vazões na ETE, contribuiu para uma expansão ex-

cessiva da manta de lodo com consequente perda 

de sólidos voláteis junto com o efluente tratado. 

Ressalva-se, ainda, que as altas CB aplicadas cor-

roboram  a hipótese da sobrecarga da biomassa 

no reator, e, portanto, foram limitantes para o bom 

funcionamento do reator UASB e obtenção de uma 

partida mais pronunciada com incrementos de efi-

ciência de remoção de DBO e DQO.

Além das oscilações nos valores de CB aplicados, 

foram observados os valores de concentração de 

STV e ST de cada amostrador, durante a primeira 

e última coleta, evidenciando a perda de biomas-

sa do reator e a fração volátil do lodo. A Tabela 1 

apresenta o perfil de concentração de biomassa ao 

longo da altura UASB. 
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Tabela 1 -  Perfil de Sólidos Totais Voláteis (STV) da biomassa no reator UASB no primeiro e último dia de avaliação do sistema 

H (cm)
Primeira Amostragem Última Amostragem

mgSTV.L-1 mgST.L-1 STV/ST mgSTV.L-1 mgST.L-1 STV/ST

50 9194 12686 0,72 1450 1960 0,74

100 7846 10638 0,74 654 1008 0,65

150 2850 4018 0,71 530 858 0,62

Fonte: Autores, 2020.

Verifica-se com a análise da Tabela 1 que, tanto 

na primeira como na última amostragem, há um 

decréscimo de massa de lodo ao longo da coluna 

líquida no reator, fato coerente com a tendência 

de as partículas de maior densidade se concen-

trarem no fundo do reator, possuindo até mesmo 

maiores velocidades de sedimentação. Observa- 

se também, com base nas relações STV/ST, que 

a concentração dos sólidos voláteis supera a de 

sólidos fixos nas três alturas de amostragem. 

Segundo Andreoli, von Sperling e Fernandes 

(2014), a relação entre sólidos voláteis e sólidos 

totais oferece uma indicação segura da fração 

orgânica dos sólidos do lodo, bem como do nível 

de digestão do lodo. Em lodos não digeridos, a 

relação SV/ST situa-se entre 0,75 e 0,80, ao pas-

so que em lodos digeridos esses valores apresen-

tam-se entre 0,60 e 0,65. Observa-se na primeira 

amostragem valores da relação SVT/ST situados 

em torno de 0,75, evoluindo na última amostra-

gem a valores próximos a 0,65, corroborando a 

hipótese de que o lodo sofre um processo de es-

tabilização dentro do reator ao longo do tempo.

Apesar da considerável perda de lodo ocorrida 

ao longo das semanas, as concentrações apre-

sentadas na última amostragem se assemelham 

aos valores encontrados por Frutuoso (2017) 

no monitoramento de um reator UASB que tra-

tava efluente doméstico, porém com a fração 

de STV superior. A autora mencionada obser-

vou concentrações médias de 1999 mgST.L-1 e  

672 mgSTV.L-1 a 20 cm de altura, 1122 mgST.L-1 

e 402 mgSTV.L-1 a 50 cm e 778 mgST.L-1 e  

352 mgSTV.L-1 a 130 cm.

4 CONCLUSÃO
Após 12 semanas de operação, mesmo com a uti-

lização do inóculo, a partida do reator não foi con-

cluída, o que foi constatado pelas baixas eficiências 

médias obtidas no período monitorado, de 36,8% 

para Sólidos Suspensos Totais (SST), 56,13% para 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 42,04% 

para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), além 

de expressiva variabilidade observada nos dados. 

Foram verificadas menores oscilações na efici-

ência de remoção de DQO e DBO nas 3 últimas 

semanas, apontando tendência do reator ao al-

cance do estado estacionário.

Os parâmetros operacionais, principalmente o re-

calque constante da vazão afluente à Torre de Car-

ga nos momentos de picos na ETE, aliados às carac-

terísticas de baixa sedimentabilidade da biomassa 

observadas, ocasionaram eventos de lavagem de 

lodo culminando em altas Cargas Biológicas (CB) 

aplicadas (17,40 KgDQO.KgSVT-1.dia-1), que con-

juntamente prejudicaram a eficiência do sistema.

Relativamente à estabilidade operacional, o rea-

tor operou na faixa de temperatura mesófila com 

média de 30ºC, produzindo Alcalinidade Total 

(AT) capaz de controlar a tendência de acidifi-

cação do reator com manutenção do pH na faixa 

próxima da neutralidade, entre 7,00 e 7,63. 

Recomenda-se, conclusivamente, a instalação de 

inversores de frequência no quadro de comando 

dos conjuntos elevatórios da Estação Elevatória da 

ETE Filemon a fim de promover amortecimento nas 

perturbações hidráulicas constantes sofridas pelo 

reator, resultando em eventos de queda na efici-
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ência de retenção de sólidos e remoção de matéria 

orgânica. Adicionalmente, sugere-se para opera-

ção de reatores UASB durante a partida, realização 

de Testes de Atividade Metanogênica como parâ-

metro base para controle da Carga Orgânica Volu-

métrica (COV) aplicada, e portando, da CB.
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda de cloro e a formação de trialometanos (TAMs) a partir 

da oxidação de células de Microcystis aeruginosa, espécie de cianobactéria amplamente encontrada nos ma-

nanciais brasileiros. O estudo foi realizado em escala de laboratório avaliando 4 parâmetros: dose de cloro, 

tempo de contato, pH e temperatura, fatores que potencialmente influenciam a formação de subprodutos 

da desinfecção. Os TAMs foram determinados a partir de adaptação de método analítico de extração líqui-

do líquido (ELL) em um cromatógrafo a gás acoplado à espectrometria de massas (CG–EM), que apresentou 

ótimo desempenho e economia quando comparado com outras metodologias. Os resultados demonstraram 

proporcionalidade entre a formação de TAMs e o aumento dos parâmetros analisados. 

Palavras-chave: Trialometanos. Microcystis aeruginosa. CG-EM.

Abstract
This research had the objective to evaluate the chlorine demand and trihalomethanes (THMs) formation from the 

oxidation of Microcystis aeruginosa cells, species of cyanobacteria widely found in Brazilian waters. The study was 

performed in laboratory scale evaluating 4 parameters: chlorine doses, contact time, pH and temperature, factors 

that potentially influence the disinfection by-products formation. The THMs were determined from a liquid-liquid 

analytical method (LLE) adaptation in a gas chromatograph coupled to the mass spectrometry (GC-MS), which 

presented optimum performance and economy when compared to other methodologies. The results showed pro-

portionality between the THM formation and the increase of the analyzed parameters.

Keywords: Trihalomethanes. Microcystis aeruginosa. GC-MS.
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1 INTRODUÇÃO
O principal agente oxidante químico utilizado nas 

estações de tratamento de água (ETAs) na etapa 

de desinfecção é o cloro, devido ao seu baixo cus-

to, praticidade de aplicação, residual persistente 

e efetividade na inativação de micro-organis-

mos patogênicos quando comparado aos demais 

oxidantes. Apesar dos benefícios no processo de 

controle de patógenos, estudos demonstram que 

a utilização do cloro pode contribuir para a for-

mação de subprodutos orgânicos halogenados 

(SOHs) indesejados, tais como os trialometanos 

(TAMs) e ácidos haloacéticos (AHAs), quando há 

presença de matéria orgânica natural (MON) na 

água (FLORENTIN et al., 2011; BUTIÃO, 2011; 

LIMA, 2014; CARDADOR et al., 2015).

Os TAMs constituem uma das primeiras famílias 

de SOHs a serem descobertas na água e são a 

classe mais intensamente estudada. Apresentam 

um átomo de carbono em que três átomos de hi-

drogênio são substituídos por diferentes halogê-

nios como o bromo, o cloro e o iodo. Os mais fre-

quentes na água, e por isso objetos de controle 

por meio de normas de qualidade da água cada 

vez mais restritivas, são: o triclorometano (TCM), 

o bromodiclorometano (BDCM), o dibromocloro-

metano (DBCM) e o tribromometano (TBM), cujas 

estruturas químicas são apresentadas na Fig. 1. 

O monitoramento desses compostos, também 

conhecidos como TAMs totais (TAMT
), é exigi-

do pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017, 

anexo XX, do Ministério da Saúde, que limita o 

valor da soma dos mesmos a 100 µg.L-1. Os TAMs 

são substâncias classificadas pela USEPA (1996) 

como classe B2 (provável carcinogênico para hu-

manos, com evidências suficientes em animais) 

para o TCM, BDCM e TBM e classe C (evidências 

limitadas de estudos em animais e dados inade-

quados ou inexistentes para humanos) no caso 

específico do DBCM. 

Figura 1 - Principais trialometanos formados no processo de oxidação em ETAs.

Franco ES, Camargo JA, Aguilar NA, Ferreira AFA, Pádua VL, Rodrigues JL, Libânio M, Giani A

Vários são os fatores que podem influenciar a re-

ação de formação de TAMs, destacando-se pH 

do meio, tempo de contato e temperatura, além 

da MON, considerada a principal precursora a 

ser convertida em TAMs na presença de cloro. As 

atividades antrópicas têm afetado diretamente 

os corpos d’água, pois os despejos de poluentes 

provenientes do aumento da produção de efluen-

tes domésticos, agrícola e industrial têm alto teor 

de matéria orgânica e nutrientes. Essas têm sido 

uma das causas da proliferação excessiva de algas 

e cianobactérias potencialmente tóxicas em re-

servatórios e corpos hídricos usados para abaste-

cimento público, propiciando o fenômeno conhe-

cido como eutrofização. Também conhecido na 

literatura como floração ou bloom (concentrações 
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superiores a 1,0 x 105 células.mL-1), o fenômeno 

tem se tornado frequente e é relevante uma vez 

que promove alterações nas características físi-

co-químicas e na cadeia trófica dos ecossistemas 

aquáticos (MA et al., 2012; ZAMYADI et al., 2012; 

FUNASA, 2015). 

De acordo com Zamyadi et al. (2013), a presen-

ça de cianobactérias pode ser representada pela 

presença de células e relacionadas com a maté-

ria orgânica intracelular (MOI), a qual é liberada 

no ambiente aquático após lise celular e induzida 

pelo envelhecimento da população, constituídas 

principalmente por cianotoxinas, e matéria or-

gânica extracelular (MOE), que é resultante da 

atividade metabólica das células durante cres-

cimento das fases exponenciais e estacionárias, 

substâncias como polissacarídeos, proteínas, li-

pídios e ácidos nucléicos, com contribuições sig-

nificativas para a formação de SOHs. 

Apesar de estudos apontarem algas verdes como 

importantes precursoras na formação de TAMs, 

vários pesquisadores destacam e relacionam gê-

neros de cianobactérias como parte importante 

na composição da matéria orgânica algogênica 

(MOA) e, também, na formação de TAMs, devido 

à sua predominância em eventos de eutrofiza-

ção e relação com a demanda de cloro durante 

o processo de oxidação (ZAMYADI et al., 2012). 

No Brasil, destaca-se a espécie Microcystis ae-

ruginosa, frequentemente associada a florações 

tóxicas (SANT’ANNA et al., 2008; ARAGÃO, 2011; 

CETESB, 2013; FUNASA, 2015), também mencio-

nada pela literatura internacional (ISAACS et al., 

2014; RZYMSKI e PONIEDZIAŁEK, 2014; WILLIS et 

al., 2016; LEHMAN et al., 2017). 

De modo geral, pode-se determinar os SOHs 

pela técnica de cromatografia. Entretanto, por 

estarem em baixas concentrações, necessitam 

de uma etapa de pré-concentração. Os mesmos 

podem ser isolados da matriz aquosa pela téc-

nica de headspace (HS), purge and trap (PT) ou 

extração líquido-líquido (ELL), seguida pela de-

terminação por cromatografia a gás por captura 

de elétrons (CG – DCE) ou cromatografia a gás 

acoplada à espectrometria de massas (CG–EM) 

(USEPA, 1995; NIKOLAOU et al., 2002; CULEA et 

al., 2006; PAVON et al., 2008). 

Diante da relevância do contexto apresentado, 

o estudo tem como objetivo avaliar a influência 

da MOA, com foco em cianobactérias, na for-

mação de TAMs, em condições distintas de pH, 

temperatura e doses distintas de oxidante, utili-

zando-se espécies de cianobactérias Microcystis 

aeruginosa, que apresentam ampla distribuição 

geográfica no Brasil e em diversos países.

 

2 METODOLOGIA
2.1 Curva de calibração para quantificação  
de TAMs 

As condições de extração para a determinação 

cromatográfica foram baseadas nas recomenda-

ções do método 551.1 da USEPA (USEPA, 1995). 

Soluções com os valores de concentração de 1, 

2, 5, 10, 20, 40, 60, 80, 150 e 200 µgL-1, todas 

em triplicata, advindos de um padrão certificado 

de pureza cromatográfica de TAMs (TCM, BDCM, 

DBCM e TBM, 2000 µg.mL-1 cada, 4M8140-U, 

TraceCERT®), foram preparadas em 50 mL de 

água ultrapura. Para o procedimento de ELL, 

alíquotas de água isenta de compostos orgâni-

cos voláteis e com concentração de 200 µg.L-1 

de TAMs foram coletadas nos volumes 5, 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 80 e 100 mL e inseridas em balões 

volumétricos, aos quais foi adicionado padrão 

interno fluorbenzeno na concentração corres-

pondente ao volume contido nos balões volu-

métricos, 4 mL de MTBE, mantido em freezer a 

4°C, e aproximadamente 1,0 grama de sulfato de 

sódio anidro, agente secante da fase orgânica. 

O frasco foi agitado vigorosamente por 5 minu-

tos e imediatamente acondicionado em freezer 

a -4°C. Duas fases bem definidas formaram-se: 
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a fase orgânica superior, chamada de extrato, e 

a fase inferior, aquosa. A fase orgânica foi reti-

rada e transferida para um frasco tipo vial de 2 

mL, que foi acondicionada em freezer a -4°C para 

conservação até a análise no CG-EM. 

Para a identificação da presença dos TAMs, pri-

meiramente foram realizadas extrações das 

espécies para obter a corrida cromatográfica 

do método utilizado, tendo como referência os 

valores monitorados por USEPA 551.1 (USEPA, 

1995), Nikolaou et al. (2002), Culea et al. (2006). 

Definiu-se o modo de detecção TIC (total ion cur-

rent, picos correspondentes a todas substâncias 

eluídas) e os tempos de retenção do modo SIR 

(selected ion recording, construído a partir do TIC, 

mas apenas usando fragmentos dos compostos 

m/z) para cada TAMs (TCM, BDCM, DBCM e TBM). 

Após a identificação das massas, por meio da 

relação massa/carga (m/z), procedeu-se com a 

otimização da rampa para a separação de cada 

espécie de TAMs e do padrão interno fluorbenze-

no por meio do cromatógrafo.

Para as análises, foi utilizado um sistema de  

CG-EM, CLARUS 680 SQ 8PerkinElmer (USA). As 

condições otimizadas para o CG foram: 2 µL de 

amostra injetada no modo splitless e separa-

dos por coluna capilar ZEBRON ZB - 5MS 30 

m length x 0,25 mm diameter x 0,25 µm film; 

fase G27 – 5% fenil arileno e 95% dimetilpo-

lisiloxano; injetor com temperatura de 200ºC; 

gás de arraste hélio de grau de pureza 99,9995% 

com fluxo constante de 1,0 mL.minuto-1; for-

no programado isotermicamente a 35ºC por 1 

minuto e, em seguida aumentada para 40ºC a 

uma velocidade de 1ºC.minutos-1 durante 1 mi-

nuto, seguido de aquecimento de 30ºC.minuto-1 

até 200ºC. O EM foi usado no modo de impacto 

de elétrons (EI+). O tempo de corte do solvente 

foi a 3 minutos e velocidade de aquisição foi de 

0,35 s.scan-1, intervalo de leitura m/z de 45 a 260 

u.m.a. e modo de ionização de impacto eletrôni-

co 70 eV. A temperatura da linha de transferência 

foi de 200°C e a temperatura do trap de 180°C.

Por meio dos resultados, obtiveram-se regressões 

lineares (Y = aX + b), onde Y é a área do pico obtida 

(descrito como sensibilidade ou intensidade) e X a 

concentração de cada TAM presente na amostra 

analisada no CG-EM. Para a análise das amostras 

pelo CG-EM, conforme orientado por Ribani et al. 

(2004), INMETRO (2016), ANVISA (2017) e tendo 

como base o estudo de Franco et al. (2018), que 

apresenta a validação de um método robusto de 

CG-EM, foram determinados os limites de detec-

ção (LD) e quantificação (LQ). O LD representa a 

menor concentração da substância em exame que 

pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada, e foi calculado com base na relação 

de 3,3 vezes o desvio padrão do branco dividido 

pelo coeficiente angular da curva analítica. O LQ 

representa a menor concentração da substância 

analisada que pode ser medida foi calculado pela 

relação de 10 vezes o desvio padrão do branco di-

vidido pelo coeficiente angular da curva analítica.

2.2 Manutenção, cultivo e contagens de células 
Microcystis aeruginosa 

A densidade de 1,0 x 106 células.mL-1 foi definida 

por ser usual em mananciais de abastecimento eu-

trofizados (JARDIM et al., 2000; RODRIGUES, 2008; 

SILVA et al., 2013; REBOUÇAS, 2014; LEHMAN et 

al., 2017). Conforme orientação de Jacinavicius 

et al. (2013), para as cepas uniespecíficas de Mi-

crocystis aeruginosa, mantiveram-se as seguintes 

condições de cultivo: temperatura 24 ± 2oC, irra-

diância 40-50 µmol fótons m-2.s-1 e fotoperíodo 

14-10 horas claro-escuro, meio de cultivo ASM-1 

(armazenado no freezer a -4°C até ser diluído para 

uso), cultivadas em erlenmeyers replicados de 500 

mL e 1 L. Houve necessidade de  ajustar o pH da 

solução a 7,4; adicionando HCl (ácido clorídrico) 

1M para acidificar o meio e NaOH (hidróxido de 

sódio) 1M para elevar o pH. Para a contagem de 

células foi utilizada a câmera de Neubauer.
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2.3 Avaliação da demanda de cloro para 
definição das doses e dos principais fatores 
que influenciam a formação de TAMs

O oxidante utilizado no estudo foi o cloro gasoso. 

A real concentração de cloro da solução foi deter-

minada por titulação, sendo o tiossulfato de só-

dio o titulante, e o amido e iodeto de potássio, os 

indicadores. O cloro foi utilizado imediatamente 

após o preparo para não haver perdas no processo 

por volatilização. Os valores das doses (D1 e D2) 

utilizadas para avaliação da formação de TAMs 

foram definidos por meio da adição de diferentes 

concentrações de cloro gasoso em soluções que 

continham Microcystis aeruginosa, conforme Fig. 

2. Para a etapa de avaliação da demanda de cloro, 

foram utilizadas amostras com volume de 50 mL 

e concentrações de oxidante de 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 

3,75; 5,0; 7,5 e 10,0 mg.L-1. O teor de cloro residual 

livre (CRL), após 30 minutos e 24 horas de conta-

to, foi observado por método colorimétrico HACH 

Test Kit (Cl2
, 0 - 3,4 mg.L-1 Cl

2
, modelo CN-66) com 

adição de N-dietil-para-fenilendiamina (DPD).

Figura 2 – Representação esquemática do método de ensaio para determinação das doses de cloro gasoso

Após os ensaios, as concentrações escolhidas 

foram as de 2,5 e 5,0 mg.L-1, visto que são as do-

ses mais frequentemente utilizadas nas ETAs por 

apresentarem um residual de cloro em confor-

midade com o exigido pela portaria supracitada. 

Além das doses escolhidas, parâmetros como pH, 

temperatura e tempo de contato foram avaliados 

nas seguintes condições: 

• pH: 6,5 (pH recomendado na etapa de coagula-

ção) e 8,5 (valor recorrente em mananciais com 

florações de cianobactérias); 

• Temperatura: 25ºC e 30ºC (temperaturas re-

correntes no Brasil);

• Tempo de contato: 30 minutos (avaliação nos 

primeiros minutos de formação) e 24 horas (for-

mação ao longo do sistema de distribuição).

A Fig. 3 apresenta o fluxograma do procedimento 

utilizado para realização dos ensaios de forma-

ção de TAMs, utilizando a espécie.
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Figura 3 - Representação esquemática do método utilizado nos ensaios de formação de TAMs                                                                                           

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
3.1 Microscopia 

No intuito de verificar contaminações de outros 

micro-organismos, imagens foram obtidas por 

meio do microscópio Nikon Eclipse E200 e proces-

sadas pelo software ISCapture V3.6. As imagens 

obtidas com aumentos de 100X e 400X, apresen-

tadas na Fig. 4, não mostraram presença de outros 

micro-organismos, descartando-se, então, a pos-

sibilidade de contaminação da amostra.  

   (a)             (b)
Figura 4 – Imagens ampliadas 100X (A) e 400X (B) de células de Microcystis aeruginosa presentes nas amostras analisadas 

3.2 Corridas cromatográficas

O TCM foi o primeiro composto detectado, por 

apresentar menor massa molar, ao ponto que o 

TBM foi o último dos compostos, por apresen-

tar a maior massa em relação aos outros TAMs. A  

sequência das espécies apresentadas é justificada 

pelas características distintas de cada composto. 

A Fig. 5 apresenta um dos cromatogramas obtidos. 
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Figura 5 - Cromatograma modo TIC dos TAMs obtido nas condições cromatográficas otimizadas, com presença do 
padrão interno fluorbenzeno, obtido por injeção a partir de uma extração na concentração 200 µg.L-1

3.3 Curvas Analíticas 

Conforme Tabela 1, para todas as espécies de 

TAMs, obtiveram-se coeficientes de correlação 

(R) superiores a 0,99. A Anvisa (2017) recomenda 

valores superiores a 0,99, e o Inmetro (2016), um 

mínimo de 0,9.

Tabela 1 – Curvas de calibração dos trialometanos.

TAMs Curva de calibração* Coeficiente de 
correlação (R)

TCM   Y =  1,0229 + 0,6075 × X 0,9991

BDCM Y = -1,8411 + 0,6974 × X 0,9969

DBCM Y = -3,4270 + 0,7185 × X 0,9951

TBM Y = -2,0128 + 0,3767 × X 0,9950

* Y é a área do pico obtida e X é a concentração de cada TAM.

A Tabela 2 apresenta os valores obtidos para o LD 

e LQ com base nas relações apresentadas no item 

2.1. É importante ressaltar que o Inmetro (2016) e 

a Anvisa (2017) não estabelecem um valor mínimo 

para tais parâmetros, pois os mesmos podem variar 

em função do tipo de amostra.

Tabela 2 – Limites de detecção (LD) e quantificação 
(LQ) obtidos para os trialometanos.

Parâmetro TCM BDCM DBCM TBM

Limite de detecção (LD) (µg.L-1) 0,13 0,02 0,02 0,01

Limite de quantificação (LQ) 
(µg.L-1) 0,40 0,07 0,07 0,05

3.4 Ensaios de demanda de cloro após cloração 
de células Microcystis aeruginosa

As Tabelas 3 e 4 a seguir apresentam os resultados 

de cloro residual livre, em mg.L-1, obtidos para cada 

ensaio realizado e suas respectivas doses e tempo 

de contato. Tais concentrações foram escolhidas 

para analisar o consumo de cloro para doses abai-

xo e acima das concentrações de cloro usualmente 

utilizadas (2,5 e 5,0 mg.L-1).
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Tabela 3 – Concentração de cloro residual livre (mg.L-1) obtida para  
30 minutos de contato, na densidade de 1,0 x 106 células.mL-1

cloro 
gasoso
(mg.L-1)

Tempo de 
contato Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 Ensaio 7 Média Desvio 

padrão

1,0

30 minutos

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

1,5 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

2,0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,11 0,02

2,5 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,11 0,03

3,75 0,10 0,20 0,10 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15 0,03

5,0 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,18 0,17 0,04

7,5 0,10 0,50 0,20 0,60 0,80 0,60 0,60 0,49 0,23

10,0 0,30 0,50 0,30 1,80 1,80 1,80 1,80 1,19 0,71

Tabela 4 – Concentração de cloro residual livre (mg.L-1) obtida para  
24 horas de contato, na densidade de 1,0 x 106 células.mL-1

cloro 
gasoso
(mg.L-1)

Tempo de 
contato Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 Ensaio 7 Média Desvio 

padrão

1

24 horas

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

1,5 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

2,5 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

3,75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

5,0 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 0,14 0,05

7,5 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,16 0,05

10,0 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,17 0,05

Analisando-se os resultados de cloro residu-

al livre obtidos para cada ensaio e tempos de 

contato, pode-se afirmar que houve um resi-

dual menor que 20% do valor das respectivas 

doses aplicadas, o que demonstra um elevado 

consumo de oxidante. Como pode ser obser-

vado na Tabela 3, as doses 7,5 e 10,0 mg.L-1 

apresentaram maiores média e desvio padrão, 

o que pode ser explicado pelo maior residual 

de cloro obtido em alguns ensaios para es-

sas doses do que para as demais. O maior re-

sidual obtido provavelmente se deve ao fato 

de o meio apresentar menor concentração de 

MOE e MOI, não demandando tanto oxidante 

para oxidação da matéria orgânica presente. 

O alto consumo de cloro e, consequentemen-

te, baixo CRL pode estar relacionado ao fato de 

que, segundo Fang et al. (2010), a lise celular 

pode levar a uma liberação de toxinas ligadas 

à célula, carbono orgânico dissolvido (COD) e 

nitrogênio orgânico, que apresenta demanda 

significativa de cloro. Culturas de cianobacté-

rias contêm uma composição heterogênea de 

compostos, como a MOE e MOI e, segundo Ma 

et al. (2012), após o cloro adentrar nas célu-

las, reage com diferentes materiais, tais como 

membranas celulares e substâncias intracelu-

lares, aumentando a demanda. 

Zamyadi et al. (2012) destacam que baixas do-

ses podem resultar em rápida liberação de toxi-

nas e subsequente oxidação das mesmas, oca-

sionando maior consumo de cloro. Observaram 

ainda, por meio de modelagens matemáticas, 

que a oxidação dessas toxinas, total (k total) 

ou dissolvida (k dissolvido), ocorre mais rapi-

damente do que a lise celular (k lise), sugerindo 

que as toxinas liberadas ligadas às células rea-

jam mais rapidamente com o cloro que o restan-
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te de células danificadas e outras substâncias 

orgânicas dissolvidas. Ademais, demonstraram 

que, além da liberação de toxina, a oxidação por 

cloro promoveu a perda da integridade das cé-

lulas, o que pode explicar a presença de célu-

las imóveis e menores que o tamanho real nas 

amostras cloradas no atual trabalho. 

3.5 Análise de formação de trialometanos após 
cloração de Microcystis aeruginosa

Dentre os TAMs analisados, o TCM foi a única espécie 

presente em todas as amostras, corroborando com 

a maioria dos estudos na literatura, e as concentra-

ções encontradas estão apresentadas na Tabela 5. O 

BDCM, DBCM e TBM não foram detectados.

Tabela 5 - Concentração de TAMs após cloração da Microcystis aeruginosa

Oxidante 
químico Dose (mg.L-1) Temperatura pH Tempo de 

contato TCM (µg.L-1) TAMT (µg.L-1)

cloro 
gasoso

2,5

25°C 6,5

30 minutos

2,16 2,16

25°C 8,5 3,17 3,17

30°C 6,5 2,98 2,98

30°C 8,5 4,23 4,23

25°C 6,5

24 horas

2,91 2,91

25°C 8,5 4,19 4,19

30°C 6,5 17,93 17,93

30°C 8,5 19,78 19,78

5,0

25°C 6,5

30 minutos

2,66 2,66

25°C 8,5 3,64 3,64

30°C 6,5 3,45 3,45

30°C 8,5 5,39 5,39

25°C 6,5

24 horas

5,56 5,56

25°C 8,5 7,13 7,13

30°C 6,5 18,71 18,71

30°C 8,5 31,22 31,22

Observou-se que em todas as amostras com pH 

8,5, para o oxidante e ambas doses, a concen-

tração de TAMs gerada foi maior do que aquelas 

com pH 6,5, comparando as amostras de mesma 

temperatura. Esses resultados estão de acordo 

com estudos da literatura (LATIF,1991; MEYER, 

1994; SINGER, 1999; HUA e RECKOW, 2008), que, 

avaliando a formação de TAMs em situações dis-

tintas de pH, observaram um aumento na con-

centração desses compostos em valores mais 

básicos. O estudo de Hespanhol et al. (1982) 

mostrou um aumento na formação de TAMs de 

até três vezes maior em valores de pH mais bási-

cos.  Os resultados obtidos para as temperaturas 

estudadas, nas duas doses de oxidantes utiliza-

das, foram ao encontro da maioria dos estudos 

observados (BORGES, 2003; FUNASA, 2007; SUN 

et al., 2009; LEE et al., 2013), visto que a maior 

parte das amostras apresentou valores maio-

res de TAMs quando incubadas a 30°C do que 

a 25°C. Para o parâmetro tempo de contato, de 

acordo com a literatura, há uma alta correlação 

com a formação, o que pode ter influenciado os 

resultados, visto que para um maior tempo de 

contato houve maior formação de TAMs. Dian-

te dos resultados obtidos, pode-se afirmar que 

para maiores valores de cada parâmetro houve 

uma maior formação da espécie TCM, que foi a 

única formada neste estudo, demonstrando que 

todos os parâmetros analisados influenciam di-

retamente na formação desse subproduto.

O estudo de Anágua (2011), que utilizou água 

sintética com ausência bromo em sua composi-

ção e hipoclorito de sódio como oxidante, apre-
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sentou a formação das quatro espécies de TAMs 

nas seguintes concentrações (2 horas de conta-

to): 6,2 µg.L-1, para TCM; 2,0 µg.L-1, para BDCM;  

1,6 µg.L-1, para DBCM; 0,9 µg.L-1, para TBM. Se-

gundo a autora, a presença de íons brometo no 

meio aumenta a tendência para a formação de 

espécies bromadas de TAMs, ou seja, a presen-

ça dos íons não garante obrigatoriamente a 

formação de tais espécies. Sendo assim, a não 

detecção de espécies bromadas no presente 

estudo, que também utilizou meio de cultivo 

ausente de bromo, deve-se, provavelmente, à 

baixa concentração dos compostos ou ausência 

de íons brometo.

Ainda, o estudo de Sun et al. (2009), que analisou 

águas residuais, apresenta uma relação entre a 

temperatura e a formação de TAMs. Para tempe-

raturas mais baixas (4ºC), os autores obtiveram 

uma maior formação das espécies bromadas do 

que para temperaturas mais elevadas (25ºC e 

30ºC, também usadas no presente estudo). Para 

um maior tempo de contato, os autores obtive-

ram maior concentração das espécies bromadas 

do que para menor tempo, o que contradiz os 

resultados obtidos no presente trabalho, onde 

a diferença significativa do tempo de contato, 

conforme Tabela 5, não promoveu maior forma-

ção das espécies em questão de modo que pu-

dessem ser detectadas pela instrumentação. Ao 

analisar os resultados obtidos pelos autores para 

o parâmetro pH, a formação de TCM para pH 6 

e 7 foi significativamente mais elevada do que 

BDCM e DBCM. Para doses mais elevadas de clo-

ro gasoso (40 mg.L-1), o estudo dos autores apre-

sentou maior concentração de TCM e formação 

de BDCM e DBCM se comparado com as menores 

(5 mg.L-1) e, mesmo havendo a formação de es-

pécies bromadas, o TCM foi a espécie dominante, 

representando mais de 71% da concentração to-

tal de TAMs formados.

Por fim, é importante ressaltar que os resultados 

obtidos neste estudo estão relacionados exclu-

sivamente com as cianobactérias cloradas, cujas 

células são apresentadas na Fig. 4, e seus meta-

bólitos, já que foram cultivadas em água ultra-

pura, apenas com o meio ASM-1 e sem contami-

nantes externos. A MOE e MOI podem contribuir 

para a formação dos SOHs, como os TAMs, devi-

do à reação da matéria orgânica com cloro. Sen-

do assim, como não foi realizada a separação en-

tre as células e MOE, as concentrações de TAMs 

formados podem também estar relacionados a 

esses compostos (HUREIKI et al.,1994; BOND et 

al., 2009). Além disso, os resultados mostram 

que o COD ligado à célula de cianobactérias pode 

ser fonte significativa de precursores de SOHs 

(NGUYEN et al, 2005; HUANG et al., 2009; YANG 

et al., 2011). 

4 CONCLUSÕES 
A quantificação dos TAMs por ELL–CG–EM foi 

possível, com excelentes resultados advindos 

de adaptações da USEPA 551.1 (USEPA, 1995) e 

Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2012). Ainda, a ELL apresen-

tou eficácia, podendo-se dispensar métodos de 

extração mais onerosos, como headspace e purge 

and trap. Os ensaios de demanda de cloro gaso-

so para oxidação da Microcystis aeruginosa de-

monstraram altos valores de consumo e baixos 

índices de CRL, possivelmente justificados pela 

reação de células MOI e MOE com o oxidante. 

Dos ensaios realizados, aproximadamente 28% 

das amostras apresentaram CRL em conformi-

dade com o preconizado pela Portaria da Conso-

lidação. A cloração das espécies na concentra-

ção 1,0 x 106 células.mL-1 propiciou a formação 

apenas de TCM, sendo as outras espécies em 

concentrações abaixo do LD ou não detectadas, 

mesmo cloradas em situações distintas de pH, 

temperatura e dose do oxidante. Ainda pôde-se 
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observar a importância dos parâmetros analisa-

dos na formação de TAMs, visto que os mesmos 

exercem influência direta na formação de TAMs, 

pois quanto maior o valor de cada parâmetro, 

maior foi a formação de subproduto. 
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Resumo
A adsorção em carvão ativado pulverizado (CAP) pode ser usada para complementar o tratamento de água em ciclo 

completo para a remoção de compostos orgânicos em águas superficiais. O objetivo do estudo foi avaliar a influência 

do tempo de contato e dosagem de dois CAP na remoção do azul de metileno (AZM) no tratamento de água em ciclo 

completo, sendo um mineral-CAP A e um vegetal umectado-CAP B. Os resultados mostraram que o CAP A, com IAM 

de 162 mLg-1, resultou em eficiência de 100% de adsorção do AZM apenas com tempos de contato superiores a 60 

min e dosagens acima de 20 mgL-1, enquanto  o CAP B, com IAM de 59 mLg-1, resultou em adsorção máxima de 85%. 

Para o tempo de 5 min, que simula a aplicação do CAP na chegada de água bruta na ETA, as eficiências de adsorção 

com dosagens de 10 a 30 mgL-1 com os dois CAP estudados não foram satisfatórias, indicando que a seleção de um 

CAP não deve ser feita apenas por suas características, mas a partir da execução de ensaios de tratabilidade.

Palavras-chave: Adsorção. Carvão Ativado Pulverizado. Tratamento de Água. Microcontaminantes. Tempo 

de Contato. Dosagem. Azul de Metileno.

Abstract
The adsorption on powdered activated carbon (PAC) can be used to complement the water treatment in complete cycle for 

the removal of organic compounds in surface waters. The objective of the study was to evaluate the influence of contact time 

and dosage of two PACs on the removal of methylene blue (MB) in the water treatment in a complete cycle, being a miner-

al-PAC A and a moistened vegetable-PAC B. The results showed that PAC A with MBI of 162 mLg--1 adsorbed 100% of MB 

only with contact time greater than 60 min, for dosages above of 20 mgL-1, whereas PAC B with MBI of 59 mLg-1 resulted in 

maximum removal of 85% for dosage of 10 mgL-1. For the 5 min time (PAC application in the raw water arrival at ETA), the 

adsorption efficiencies with dosages of 10 to 30 mgL-1 with the two PACs studied were not satisfactory, indicating that the 

selection of a PAC should not be made only by its characteristics, but from the execution of treatability tests.

Keywords: Adsorption. Powdered Activated Carbon. Water Treatment. Microcontaminants. Contact Time. Dos-

age. Blue Methylene.
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1 INTRODUÇÃO
Microcontaminantes, como desreguladores en-

dócrinos, fármacos, produtos de cuidados pes-

soais e agrotóxicos, dentre outros compostos 

orgânicos, mesmo em concentrações de nano-

gramas por litro, têm sido atualmente o grande 

problema de qualidade das águas, e são decor-

rentes de fontes poluidoras, destacando-se os 

esgotos (industriais ou sanitários) tratados ou 

in natura e que são lançados nas águas dos ma-

nanciais. Alguns desses compostos podem cau-

sar efeitos toxicológicos, de genetoxicidade e de 

resistência de bactérias patogênicas. Uma vez 

que esses contaminantes são passíveis de atingir 

os mananciais de abastecimento, os sistemas de 

tratamento de água em ciclo completo não con-

seguem removê-los, fato comprovado por diver-

sas pesquisas (PASCHOALATO et al., 2008; MAR-

MO et al., 2010). A formação de subprodutos nas 

etapas de pré e interoxidação também é um pro-

blema existente nas Estações de Tratamento de 

Água (ETA) em ciclo completo, podendo ou não 

apresentar elevada toxicidade, levando à neces-

sidade de implantar novas tecnologias ou com-

plementar os sistemas já existentes (CHEN et al., 

2008; LIMA et al., 2014; 2017). 

Uma das alternativas empregadas nas ETA para 

a remoção de microcontaminantes é a adsorção 

em carvão ativado pulverizado (CAP). Essa prá-

tica tem sido adotada como complementação 

ao tratamento em ciclo completo, sendo de fácil 

implementação em ETAs existentes, cujo princi-

pal objetivo é remover compostos odoríferos, to-

xinas liberadas por cianobactérias, subprodutos 

organohalogenados, microcontaminantes orgâ-

nicos (fármacos, hormônios, agrotóxicos, produ-

tos de cuidados pessoais, etc), sendo que dentre 

os compostos contaminantes muitos destes não 

se apresentam na legislação brasileira (PASCHO-

ALATO et al., 2008; KHAH e ANSARI, 2009; MAR-

MO et al, 2010; FERNANDES et al., 2011). 

O carvão ativado (CA) é um excelente adsorvente 

constituído por moléculas de carbono e envolvi-

do por micro, meso e macroporos que são capa-

zes de adsorver moléculas contaminantes de va-

riados tamanhos. A aplicação do CAP nas ETA é 

geralmente feita sem a realização de estudos de 

tratabilidade e implantada em sistemas impro-

visados, prejudicando o sucesso de adsorção, a 

qual depende de variáveis como o tipo de carvão, 

as características adsortivas, tempo de contato, 

dosagem, ponto de aplicação, pH, molécula do 

adsorvato e a presença da préoxidação antece-

dendo à adsorção (ZAGO, 2010). 

Para caracterizar o CA, geralmente são determi-

nados os parâmetros número de iodo (NI), índice 

de azul de metileno (IAM), pH, teor de cinzas, teor 

de umidade, dentre outros. Para a determinação 

do IAM, são usados os procedimentos da norma 

japonesa JIS K 1474/1991, e esse índice pode ser 

usado como um indicativo do potencial do CAP na 

adsorção de moléculas com tamanho molecular 

similar ao azul de metileno, e está relacionado a 

área superficial dos poros maiores do que 1,5 nm.

É comum a aquisição de CAP nas ETAs pelo me-

nor custo, e sua aplicação se dá geralmente no 

canal de chegada da água bruta ou na unidade de 

mistura rápida das ETAs, sem tempo de contato 

prévio à coagulação, podendo haver redução na 

taxa de adsorção, devido à interferência de coa-

gulantes, uma vez que na adição do coagulante 

ocorre a formação de pequenos flocos, saturan-

do rapidamente o carvão (DI BERNARDO et al., 

2017). Essa prática pode acarretar a necessidade 

de aplicação de elevadas dosagens para a eficiên-

cia desejada, com aumento significativo do custo 

operacional, e o aumento da geração de lodo. A 

implantação de uma unidade de adsorção ante-

cedendo a mistura rápida deve ser estudada an-

tes da implantação da instalação de CAP nas ETA, 

visto que tempos de contato maiores de adsorção 

potencializarão a adsorção, com redução tanto do 

consumo de CAP como da geração de lodo, além 

Influência das condições de aplicação do carvão ativado pulverizado na eficiência de remoção de azul de  
metileno no tratamento de água em ciclo completo



162

de maior segurança operacional. Neste contexto, 

foram investigadas as variáveis que exercem in-

fluência na capacidade de adsorção do CAP, como 

a matéria-prima do carvão, a dosagem, o tempo 

de contato do carvão e o ponto de aplicação, na 

adsorção da molécula de Azul de Metileno (AZM) 

em ensaios de bancada de ciclo completo.

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Equipamentos e Métodos Analíticos

Foram utilizados os equipamentos turbidímetro, 

espectrofotômetro, potenciômetro e jarteste. Os 

métodos de medição seguiram o Standard Me-

thods (APHA, 2017), e foram feitas medidas de 

turbidez, turvação, cor aparente, cor verdadeira, 

concentração de AZM, pH, metais (ferro, manga-

nês e alumínio totais) e alcalinidade.

Turbidez ou turvação são parâmetros expressos 

em unidades como NTU (Unidade de Turbidez 

Nefelométrica)/FTU (Unidade de Turbidimétrica 

de Formazina), sendo que ambas  são compatí-

veis, pois utilizam como padrão primário para 

calibração a formazinha, mas a unidade em FTU 

é pouco utilizada (USEPA, 1978; SABESP, 1999). 

De acordo com o Método 180-1 (USEPA, 1993), 

o uso de diferentes equipamentos para a leitu-

ra de turbidez pode diferir significativamente na 

medida das amostras. A turbidez foi determina-

da por meio de dois métodos, o nefelométrico e 

o absorvitivo (turbidimetria) no comprimento de 

onda de 450 nm. A turbidimetria é o método em 

que a luz passa através do fluido em um ângu-

lo de 180° do feixe incidente interagindo com 

as partículas suspensas e as mesmas absorvem 

a luz, reduzindo a dispersão da radiação em to-

das as direções, e a nefelometria determina a 

turbidez em um ângulo de 90° do feixe inciden-

te (USEPA, 1978; MARTINS, 2012). Em função da 

interferência da coloração do AZM na medição 

nefelométrica de turbidez, optou-se pelo uso do 

método absorvitivo em alguns ensaios.

2.2 Caracterização dos Carvões Ativados 
Pulverizados

Os carvões ativados pulverizados utilizados nes-

te estudo são produtos comerciais fornecidos por 

uma empresa internacional (A) e uma nacional (B) 

sendo de origem mineral (betuminoso) e de origem 

vegetal (pinus), respectivamente. A caracterização 

das amostras de carvão foi realizada por meio da 

determinação dos vários parâmetros físico-quí-

micos, como pH (ASTM D-3838), umidade (NBR 

12.077), teor de cinzas (NBR 16.586), número de 

iodo (NI) (ABNT MB-3410) e índice de azul de meti-

leno (IAM) (JIS K 1474/1991), conforme apresenta-

do na metodologia aplicada no trabalho de Biscola 

(2019). Para o desempenho de adsorção do azul de 

metileno na obtenção do IAM foi empregada a me-

todologia da norma JIS K 1474/1991. Para a deter-

minação da massa de azul de metileno adsorvido 

por massa de carvão ativado, foi utilizada a Eq. 1: 

𝑄𝑄𝑄𝑄 =
(1200 − 𝐶𝐶𝑄𝑄)	𝑥𝑥	 - 25

1000/
𝑆𝑆   (1)

Onde:

Qe = quantidade de azul de metileno adsorvida 

(mgg-1);

Ce = concentração final remanescente de azul de 

metileno (mgL-1);

S = massa de carvão (g);

1200 = concentração inicial de azul de metileno 

(mgL-1);

25/1000 = volume de azul de metileno (L).

Para a determinação do Índice de azul de metile-

no na concentração remanescente de 0,24 mgL-1 

foi utilizada a Eq. 2:

IAM =
Qe
𝐶𝐶(

  (2)

Onde:

IAM = Índice de Azul de Metileno (mLg-1);
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Qe = capacidade adsortiva do azul de metileno 

para 0,24 mgL-1 (mgg-1);

C
0
 = concentração inicial de azul de metileno  

(1,2 gL-1).

A isoterma de adsorção foi linearizada conforme 

modelo matemático de Freundlich, pois em qua-

se todos os casos esse modelo resulta em melhor 

ajuste dos dados experimentais no tratamento 

de água (MASSCHELEIN, 1992, p.321-363 apud 

BRANDÃO e SILVA, 2005, p.424) e aplicada com o 

intuito de investigar a relação adsorvente/adsor-

vato e estimar a capacidade máxima adsortiva 

que o carvão pode ter em relação ao contami-

nante. Para a linearização da isoterma foi utili-

zada a Eq. 3. 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙% =
1
𝑛𝑛 . 𝐶𝐶% + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾-  (3)

Em que:

Qe: é a relação entre a quantidade de adsorva-

to e de adsorvente, expressa em mgg-1; Ce: é a 

concentração de adsorvato na condição de equi-

líbrio, expressa em mgL-1; K
f
 e n: são constantes 

experimentais determinados para um dado sis-

tema adsorvato-adsorvente.

2.3 Preparo e Caracterização da Água de Estudo

A água de estudo foi preparada a partir da mis-

tura de uma suspensão de caulinita com água do 

poço da Unaerp. A água do poço foi inicialmen-

te desclorada com tiossulfato de sódio e foram 

acrescidos 2,0 kg de caulin, conforme proce-

dimentos detalhados em Dantas e Di Bernardo 

(2006). A suspensão de caulinita sedimentou por 

48 h, e foi coletado o sobrenadante; a suspensão 

de caulinita foi misturada com a água do poço 

desclorada para conferir turbidez até o valor de 

100 uT, valor adotado com base no trabalho de 

Bomfim (2015). Tanto a água do poço como a 

água de estudo foram caracterizadas pelos parâ-

metros pH, cor verdadeira, turbidez, alcalinidade, 

metais (Fe, Al e Mn) e temperatura. Também foi 

feito o monitoramento da turbidez e da tempe-

ratura de 25,0°C ±1 diariamente. 

2.4 Ensaios de Tratabilidade

Foram feitas quatro séries de ensaios em jarteste 

e filtros de laboratório de areia, nos quais foram 

variadas as condições de coagulação. A água de 

estudo foi fortificada com azul de metileno para 

investigar a eficiência do carvão ativado na ad-

sorção do azul de metileno. A Fig. 1 mostra o 

fluxograma dos ensaios de tratabilidade com a 

água de estudo.

 
Figura 1: Fluxograma dos ensaios de tratabilidade com a água de estudo
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2.4.1 Ensaio da Série I

Nos ensaios da Série I foi avaliada a eficiência 

de clarificação da água de estudo após coagu-

lação, floculação e sedimentação. Utilizou-se o 

hidróxido de sódio como alcalinizante (dosagens 

entre 2 e 10 mgL-1) e o policloreto de alumínio 

(PAC) como coagulante (dosagens entre 20 e  

70 mgL-1 do produto comercial líquido com 10-

12% Al2O3). Os parâmetros de execução do 

ensaio foram tempo de mistura rápida (Tmr):  

10 s; gradiente de mistura rápida (Gmr): 1000 s-1; 

tempo de floculação (Tf): 20 min; gradiente de 

floculação (Gf): 30 s-1; velocidade de sedimenta-

ção 1 (Vs1): 3,5 cmmin-1; velocidade de sedimen-

tação 2 (Vs2): 1,4 cmmin-1. Os parâmetros medi-

dos foram pH da água coagulada e turbidez da 

água decantada. Foram construídos diagramas 

de coagulação para as duas velocidades de se-

dimentação e selecionados seis pontos, os quais 

foram repetidos para a confirmação dos resul-

tados. Os critérios para a seleção das melhores 

condições de coagulação (dosagem de coagu-

lantes x pH de coagulação) foram: obtenção de 

turbidez da água decantada inferior a 5,0 uT e/

ou aplicação das menores dosagens de produtos 

químicos (PAC e NaOH). 

2.4.2 Ensaio da Série II

Após realizar o ensaio da Série I e identificar as 

melhores condições de coagulação, os ensaios 

de coagulação, floculação e sedimentação fo-

ram repetidos, acrescida a etapa de filtração em 

FLA (Filtros de Laboratório de Areia) ao término 

da sedimentação. Nos ensaios de coagulação, 

floculação, sedimentação e filtração, foram usa-

das as condições de coagulação selecionadas na 

Série I (pontos de 1 a 6), com os mesmos parâme-

tros de execução do ensaio da Série I, e Filtração 

em FLA com: taxa de filtração de 60 m³.m-2.d-1; 

tempo de coleta de 15 min e areia tipo I (grãos 

de areia entre 0,30 e 0,59 mm). Os parâmetros 

medidos foram pH da água coagulada; turbidez 

da água decantada; turbidez, turvação, metais 

(ferro total, alumínio total, manganês total) e cor 

aparente da água filtrada. 

2.4.3 Ensaio da Série III

Foi feito nesta etapa o ensaio de coagulação, 

floculação e sedimentação, utilizando a água de 

estudo fortificada com AZM (Azul de Metileno). 

A concentração de contaminação foi definida 

com base na capacidade máxima de adsorção do 

composto orgânico obtida com o CAP A. Foi feita 

a caracterização da água de estudo após a forti-

ficação, e para a execução do ensaio foram ado-

tados os mesmos parâmetros listados da Série II, 

mas a coleta de água decantada foi feita apenas 

para a velocidade de sedimentação 2 (Vs2). Os 

parâmetros medidos foram: pH da água coagu-

lada; turbidez e turvação na Vs2. Dos seis pontos 

selecionados e reproduzidos da Série I, somente 

um foi escolhido a partir do menor valor de tur-

bidez e turvação da água decantada coletada na 

velocidade de sedimentação 1,4 cmmin-1 (Vs2). 

2.4.3.1 Ensaio da Série III-A

Após determinadas as dosagens de coagulante 

e alcalinizante no ensaio da Série III, foi execu-

tado um ensaio em triplicata. Nos jarros 1, 2 e 3 

foi realizado o ensaio da água de estudo sem o 

AZM (coagulação, floculação, sedimentação e 

filtração) nas mesmas condições de execução do 

ensaio da Série II. Os parâmetros medidos foram 

pH da água coagulada e turbidez das águas de-

cantada e filtrada (para as duas velocidades de 

sedimentação, Vs1 e Vs2). Nos jarros 4, 5 e 6 foi 

realizado o ensaio da água de estudo fortificada 

com AZM (coagulação, floculação e sedimenta-

ção) e mesmas condições de execução do ensaio 

da Série III, porém coletadas amostras de água 

decantada para as duas velocidades de sedimen-

tação. Os parâmetros medidos foram pH da água 
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coagulada e turbidez da água decantada, e tam-

bém foram feitas as medidas de concentração de 

AZM das amostras de água decantada.

2.4.3.2 Ensaio da Série IV

Foram efetuados os ensaios de adsorção, coa-

gulação, floculação e sedimentação em jarteste. 

As dosagens de hidróxido de sódio, de PAC e a 

concentração de AZM foram definidas na Série 

III. Foram estabelecidas dosagens de CAP entre 

10 e 30 mgL-1. Os parâmetros de execução foram: 

tempo de adsorção (Tad): 5 a 120 mim, Tmr (10 

s), Gmr (100 s-1), Vs2 (1,4 cmmin-1), Gf (40 s-1), Tf 

(15 min) e Taxa de Filtração (60 m3/m2/dia). Após 

a etapa de sedimentação, as amostras foram 

centrifugadas. Os parâmetros medidos foram pH 

da água coagulada, turvação e concentração de 

AZM para as amostras de água decantada cole-

tadas com a Vs2 (após centrifugação). Para o en-

tendimento da influência do tempo de contato e 

da dosagem do carvão na eficiência de remoção 

do AZM, foi feito o planejamento dos experimen-

tos utilizando o software Protimiza Experimental 

Design. Os ensaios foram realizados em Deli-

neamento de Faces Centradas (DFC) aplicável à 

Metodologia de Superfície de Resposta para oti-

mizar as variáveis tempo de contato e dosagem 

de carvão ativado pulverizado. A análise estatís-

tica avaliou o desempenho de adsorção sobre os 

efeitos de cada variável estudada na concentra-

ção final de AZM da água decantada. A Tabela 1 

apresenta os níveis fatoriais mínimo (-1) e má-

ximo (+1) e ponto central (0) considerando a va-

riação da dosagem de carvão ativado de 10 a 30 

mgL-1 e tempo de contato de 5 a 120 min.

Tabela 1: Níveis fatoriais de variação de dosagem e tempo de contato para ambos os carvões ativados

Fator Unidade Símbolo -1 0 +1

Dosagem mgL-1 X1 10 20 30

Tempo de 
contato min X2 5 62,5 120

Os valores das dosagens de carvão ativado e dos 

tempos de contato adotados no experimento se 

justificam por serem viáveis e comuns nas apli-

cações em ETAs em escala real. O tempo de 5 min 

simula a aplicação do CAP na entrada da ETA em 

ciclo completo e o 120 min, considerando a im-

plantação de uma câmara de adsorção ou simu-

lando uma condição de aplicação na adutora de 

água bruta.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Caracterização dos carvões ativados 
pulverizados

A Tabela 2 apresenta os resultados da caracteri-

zação de ambos os carvões ativados estudados.

Tabela 2: Resultados da caracterização dos carvões 
ativados pulverizados

CAP pH Umidade 
(%) Cinzas (%)

Índice de 
Azul de 

Metileno 
(mLg-1)

Número 
de Iodo 
(mgg-1)

A 6,78 3,07 6,89 162 1182,76

B 9,25 30,04 5,67 59 855,95

Os resultados indicaram que o CAP A resultou 

natureza ácida, enquanto o CAP B caráter básico. 

Segundo Toledo et al. (2005), o sucesso da adsor-

ção está nas cargas opostas entre adsorvente e 

adsorvato, pois quando essas cargas são iguais a 

capacidade adsortiva é prejudicada, ocorrendo a 

repulsão eletrostática. Na análise do teor de umi-

dade, o CAP A apresentou valor dentro do limite 
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máximo estabelecido pela norma NBR 12.077 

com 3,07%, enquanto o CAP B revelou valor su-

perior a 30% por se tratar de um CAP comercial 

umectado. Por se tratar de um pó extremamente 

inflamável, a grande vantagem do CAP umecta-

do em ETAs é a redução dos riscos de incêndio e 

explosão. Sua aquisição é comum, e geralmente 

sua compra ocorre quando a ETA não possui as 

instalações de armazenamento adequadas.

Percebe-se que o teor de cinzas dos carvões re-

sultou baixo, com quantidade mínima de matéria 

inorgânica. Outras pesquisas mostram resulta-

dos de teor de cinzas elevados de acordo com os 

trabalhos de Bernardo et al. (1997) com 15,5%, 

LOPES et al. (2013) com 15,20% e ALVES et al. 

(2015) com 13,75%. Para carvões ativados co-

merciais, é recomendado teor de cinzas inferior 

a 15% (BERNARDO et al., 1997). 

Sabendo-se que o iodo possui diâmetro mole-

cular de aproximadamente 0,27 nm, o NI está 

relacionado com a capacidade do carvão em 

adsorver moléculas de tamanho menores do 

que 1 nm em seus microporos (KURODA et al., 

2005; BRANDÃO E SILVA, 2006; LEAL et al., 2013; 

DI BERNARDO et al., 2017). O limite mínimo do 

número de iodo estabelecido pela AWWA stan-

dards (1991) para CAP é de 500 mgg-1, enquanto 

para a norma EB-2133 o valor limite mínimo é de  

600 mgg-1. Observa-se que ambos os CAPs 

atenderam ao limite exigido conforme as nor-

mas citadas, apresentando valores superiores a 

800 mgg-1. O carvão com maior NI foi o CAP A, 

indicando uma possível maior capacidade em 

adsorver moléculas orgânicas microporosas em 

relação ao CAP B, resultado encontrado nos tra-

balhos de Zago (2010), Martinez et al. (2011) e 

Pozzeti et al. (2013). Zago (2010) analisou dife-

rentes tipos de CAPs no teste de número de iodo 

e concluiu que o CAP betuminoso revelou maior 

adsorção de moléculas em seus microporos em 

comparação com o CAP vegetal. De acordo com 

o trabalho de Pozzeti et al. (2013), os autores in-

vestigaram a eficiência dos CAPs betuminoso e 

de pinus na remoção de lixiviado e caracteriza-

ram esses carvões utilizando o parâmetro IAM. 

Os pesquisadores concluíram que o carvão mi-

neral (betuminoso) teve melhor capacidade ad-

sortiva em relação ao carvão de origem vegetal 

(pinus), resultando em valores máximos de 142 e 

134 mLg-1,respectivamente. No estudo de Mar-

tinez et al. (2011), foi obtido IAM de 120 mLg-1 

com o carvão ativado vegetal (babaçu). O CAP A 

resultou em maior capacidade adsortiva em rela-

ção ao estudo de Pozzeti et al. (2013) e o CAP B 

baixa capacidade adsortiva em relação à pesqui-

sa de Pozzeti et al. (2013) e Martinez et al. (2011). 

O CAP A apresentou maior IAM em relação ao 

CAP B, revelando maior capacidade em adsorver 

moléculas com estrutura molecular similar ao 

AZM. Quando comparados os resultados obtidos 

com os da literatura, os carvões apresentaram 

índice de azul de metileno inferiores ao propos-

to pela literatura marroquina de 180 mLg-1 (BA-

ÇAOUI, 2001). As isotermas de adsorção do AZM 

obtidas são representadas pelas Figs. 2 e 3.
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Figura 2: Isoterma de adsorção do azul de metileno para o CAP A
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Figura 3: Isoterma de adsorção do azul de metileno para o CAP B

Os parâmetros cinéticos de linearização de am-

bos os CAPs podem ser observados na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros cinéticos de linearização para os 
carvões ativados pulverizados

CAP 1/n Kf (mgg-1)

A 0,078 200,96

B 0,141 90,50

A constante de equilíbrio de Freundlich, Kf, indi-

ca a capacidade adsortiva e n é uma constante 

que indica a afinidade do adsorvato pela super-

fície do adsorvente, ou seja, a interação e quão 

forte é a ligação entre ambos. O valor médio 

de Kf do CAP A apresentou alta capacidade de 

adsorção de AZM e baixo valor de 1/n, exibin-

do forte ligação entre o adsorvente para com o  
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adsorvato, mostrando que a adsorção é favo-

rável. No trabalho de Martinez et al. (2011), os 

maiores valores de Kf encontrados foram para os 

carvões ativados pulverizado e granular de ba-

baçu, com valores de 1/n abaixo de 1. A isoterma 

de adsorção apresentou ótima correlação com R² 

entre 0,8 e 0,9. O CAP B apresentou valores de Kf 

muito inferiores em relação ao CAP A, revelando 

baixa capacidade adsortiva. O CAP A apresentou 

R² maior que 0,9, enquanto o CAP B apresentou 

um R² entre 0,7 e 0,8. 

3.2 Caracterização da Água de Estudo

Os parâmetros de caracterização das amostras 

de água do poço e das amostras da água de es-

tudo preparadas são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Caracterização da água do poço e da água de estudo para a execução dos ensaios com carvão ativado pulverizado

Amostra 1 Amostra 2

Parâmetro Água do poço Água de estudo Água de estudo Unidade

pH 6,54 6,71 7,01 -

Cor Verdadeira < 1 < 1 < 1 uH

Turbidez 2,0 95,0 a 102,0 95,5 a 100,3 uT

Alcalinidade 25 25 20 mgL-1 CaCO3L-1

Ferro Total 0,322 0,423 0,458 mg FeL-1

Manganês Total 0,050 0,060 0,062 mg MnL-1

Alumínio Total < 0,010 < 0,010 < 0,010 mg AlL-1

Temperatura 25,0 25,0 25,0 ° C

A Tabela 5 mostra os valores de temperatura e de turbidez das amostras 1 e 2 nos dias de execução dos ensaios.

Tabela 5: Temperatura e turbidez das amostras 1 e 2 nos dias de execução dos ensaios

Amostra 1

Parâmetro 09/mar 112/mar 113/marc 114/marc 115/marc

Temperatura da água (°C) 25,0 25,0 24,0 26,0 25,0

Turbidez (uT) 100,0 102,0 96,3 95,0 97,3

Amostra 2

Parâmetro 114/mai 115/mai 116/mai 117/mai 222/mai

Temperatura da água (°C) 25,0 24,0 25,0 26,0 25,0

Turbidez (uT) 96,0 95,5 100,3 97,8 98,1

Não houve variação da temperatura durante o 

período dos ensaios, enquanto a turbidez variou 

entre 95,0 a 102,0 uT para ambas as amostras. 

Os resultados estão dentro do próprio erro expe-

rimental de leitura de turbidez. Para as amostras 

1 e 2, os valores médios de turbidez resultaram 

em 98,1 e 97,5 uT, enquanto os desvios padrão 

resultaram em 2,5 uT e 1,7 uT, respectivamente.

3.3 Ensaios de Tratabilidade

3.3.1 Ensaio da Série I

Com base no critério estabelecido na metodolo-

gia, foram selecionados seis pontos na região de 

menor turbidez da água decantada, em destaque 

nas Figs. 4 e 5 (dosagem de coagulante no eixo 

y, em função ao pH de coagulação no eixo x e a 
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turbidez representada pelas bolhas). Foram tra-

çadas as curvas de isoeficiência nos diagramas 

com valores de turbidez menores que 5,0 uT. Os 

seis pontos foram reproduzidos e ocorreu uma 

pequena variação no pH de coagulação entre 

0,13 e 8,00%. No entanto, a turbidez resultou 

inferior a 5,0 uT para as velocidades de sedimen-

tação de 3,5 cmmin-1 e de 1,4 cmmin-1, podendo- 

se assegurar que a coagulação no mecanismo de 

varredura foi satisfatória.

 

41,1
4,4 4,3 3,2 2,4 4,4

92,1
12,7 4,1 4,7 5,0

8,0 3,4 3,8 4,2 10,1

95,2
20,1 5,4 3,7 5,3

8,2 4,4 6,8 3,4 5,4 8,9

3,6

3,8

3,4 7,4 9,4

5,1 3,7 8,4

3,5

4,9 6,2

5,7

6,2 6,95,4

4,9

5,1

4,0

8,7

6,6 6,2 7,8 9,0 9,9

10

20

30

40

50

60

70

80

6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40

Do
sa

ge
m

 d
e 

Po
lic

lo
re

to
 d

e 
al

um
ín

io
 (m

g/
L)

pH de coagulação 

Figura 4: Turbidez da água decantada para Vs1 3,5 cmmin-1 em função da dosagem de coagulante e pH de coagulação
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Figura 5: Turbidez da água decantada para Vs2 1,4 cmmin-1 em função da dosagem de coagulante e pH de coagulação
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Nota-se que no gráfico de dosagem de PAC ver-

sus pH de coagulação para velocidade de sedi-

mentação igual a 3,5 cmmin-1, Fig. 3, a região 

que resultou em maior remoção de turbidez foi 

na faixa de pH entre 7,00 e 8,20 com dosagens 

de coagulante entre 40 e 70 mgL-1. Com valores 

de pH de coagulação maiores que 8,20, a efici-

ência de clarificação se  reduziu e as dosagens de 

químicos foram maiores. A Fig. 4 mostra a região 

de maior remoção de turbidez com velocidade de 

sedimentação igual a 1,4 cmmin-1, compreendi-

da praticamente na mesma faixa de dosagens de 

PAC e pH de coagulação obtida com a velocidade 

de sedimentação de 3,5 cmmin-1.

3.3.2 Ensaio da Série II

Os resultados do ensaio da série II são mostrados 

na Tabela 6.

Tabela 6: pH de coagulação, turbidez da água decantada, turbidez, turvação, metais (Fe/Mn/Al totais)  
e cor aparente da água filtrada obtidos no ensaio da Série II

Turbidez da água decantada (uT)

Ponto Dosagem de 
NaOH (mgL-1)

Dosagem de PAC 
(mgL-1) pH de coagulação  Vs1 = 3,5 cmmin-1 Vs2 = 1,4 cmmin-1

1 6,0 40 7,80 3,5 2,3

2 6,5 40 7,99 5,0 2,6

3 5,4 50 7,20 3,5 1,9

4 7,6 50 7,89 3,6 1,8

5 7,0 60 7,31 4,3 2,9

6 7,0 70 7,62 4,4 3,7

Água filtrada

Ponto Turbidez (uT) Turvação (FTU) Fe/Mn/Al total 
(mgL-1) Cor aparente (uH)

1 0,4 5 < 0,010 5

2 0,5 4 < 0,010 10

3 0,5 < 1 < 0,010 2

4 0,4 5 < 0,010 15

5 0,4 < 1 < 0,010 5

6 0,4 < 1 < 0,010 1

Os valores de turbidez da água decantada resul-

taram abaixo de 5,0 uT para as duas velocidades 

de sedimentação e da água filtrada com valores 

inferiores a 0,5 uT de turbidez, 5 FTU de turva-

ção e 15 uH de cor aparente, confirmando que 

as condições de coagulação escolhidas foram 

eficientes para a clarificação da água de estu-

do. Assim, a água filtrada com valor inferior a 5 

FTU de turvação passou a ser considerada um 

referencial de coagulação eficiente neste es-

tudo. Não foram observados residuais de ferro, 

de manganês e de alumínio na água filtrada nas 

condições de coagulação investigadas. 

3.3.3 Ensaio da Série III

Os resultados do ensaio da Série III são mostra-

dos na Tabela 7.

Moreira YWN, Lima MRP, Oliveira Júnior JL, Silva PBA, Almeida ABB

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 160-178 | Out a Dez, 2020



171

Tabela 7: pH, turbidez, turvação com dosagens de alcalinizante e de coagulante da Série III para a água decantada na Vs2

Água decantada Vs2 = 1,4 cmmin-1

Ponto
Dosagem de 
alcalinizante 
NaOH (mgL-1)

Dosagem de 
coagulante PAC 

(mgL-1)
pH de coagulação Turbidez (uT) Turvação (FTU)

1 6,0 40 7,57 27,6 10

2 6,5 40 7,71 20,1 9

3 5,4 50 7,44 30,3 8

4 7,6 50 7,66 20,6 9

5 7,0 60 7,52 16,9 6

6 7,0 70 7,47 27,6 10

A água bruta fortificada com 4,00 mgL-1 de AZM 

resultou em uma concentração inicial de 3,223 

mgL-1 de AZM. A molécula de AZM hidratada 

possui massa molecular igual a 373,5 gmol-1, ao 

passo que, quando a mesma entra em contato 

com solução aquosa, ocorre sua dissociação iô-

nica, e a molécula passa a possuir 319,5 gmol-1. A 

concentração de contaminação foi de 4,00 mgL-1 

em 100%; em 85,54%, a concentração real foi de 

3,422 mgL-1, resultado semelhante ao valor obti-

do pelo equipamento. No ensaio de coagulação, 

floculação e sedimentação para água decantada 

foi escolhido o ponto com dosagem de PAC de 60 

mgL-1 e NaOH de 7,0 mgL-1 em função do menor 

valor de turbidez e de turvação (valores de tur-

bidez e turvação de 16,9 uT e 6 FTU, respectiva-

mente). Quando se fortificou a água de estudo 

com solução de AZM, as leituras de turbidez pelo 

método nefelométrico aumentaram significati-

vamente em razão da intensa coloração do AZM 

e sua propriedade de absorver luz (CORREIA et 

al., 2008). De acordo com o Método 180-1 (USE-

PA, 1993), ISO 7027 (2016) e Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater 

2130B (APHA, 1992), existe interferência da cor 

na leitura da turbidez, uma vez que a luz emitida 

para a determinação dos sólidos em suspensão 

é absorvida pela mesma, fazendo com que o re-

sultado seja negativo. Entretanto, observou-se 

visualmente flocos de mesmo tamanho ao final 

da floculação, fotos das Figs. 6 A e 6 B.
 

 

 
 
 
 
 

           (a)         (b)
Figura 6: (a) Formação dos flocos da água de estudo sem o AZM e (b) Formação dos flocos da água de estudo com o AZM

Os parâmetros obtidos para os jarros 1, 2 e 3 sem o AZM são mostrados na Tabela 8 e para os jarros 4,5 e 

6, com o AZM na Tabela 9.
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Tabela 8: Parâmetros obtidos do ensaio de coagulação, floculação, sedimentação  
e filtração da água bruta sem o AZM (em tréplica)

Água decantada Água filtrada

Jarro Dosagem de 
NaOH (mgL-1)

Dosagem de PAC 
(mgL-1) pH de coagulação Turbidez Vs1 = 3,5 

cmmin-1 (uT)
Turbidez Vs2 = 1,4 

cmmin-1 (uT) Turbidez (uT)

1 7,0 60 7,80 1,1 0,6 0,3

2 7,0 60 7,64 0,7 0,5 0,2

3 7,0 60 7,74 1,1 0,4 0,2

Tabela 9: Parâmetros obtidos do ensaio de coagulação, floculação  
e sedimentação da água de estudo com AZM (em tréplica)

Água decantada 
Vs1 = 3,5 cmmin-1

Água decantada 
Vs2 = 1,4 cmmin-1

Jarro pH de coagulação AZM (mgL-1) AZM (mgL-1)

4 7,86 2,565 2,400

5 7,89 2,360 2,105

6 7,86 2,741 2,671

Observou-se que, para as dosagens de coagu-

lante e alcalinizante definidas no ensaio da Série 

III, a porcentagem média de remoção de azul de 

metileno foi de 21 a 26% para água decantada 

em relação à concentração inicial da água de es-

tudo, evidenciando a necessidade da adsorção 

em CAP para sua remoção. Todos os valores de 

turvação da água decantada resultaram inferio-

res a 0,01 FTU.

3.3.4 Ensaio da Série IV

Os resultados do ensaio de adsorção, coagula-

ção, floculação e sedimentação com o CAP A são 

apresentados na Tabela 10.

Tabela 10: Resultados do ensaio de adsorção, coagulação, floculação e sedimentação,  
variando a dosagem e tempo de contato do CAP A

Água decantada Vs2

Dosagem de 
NaOH (mgL-1)

Dosagem de PAC 
(mgL--1)

Dosagem de CAP 
(mgL-1)

Tempo de 
adsorção (min) pH de coagulação Turvação (FTU) Concentração de 

AZM (mgL-1)

7 60 10 5 7,26 < 0,010 0,322

7 60 30 5 7,02 < 0,010 0,176

7 60 10 120 7,34 < 0,010 0,145

7 60 30 120 7,40 < 0,010 < 0,010

7 60 10 62,5 7,40 < 0,010 0,299

7 60 30 62,5 7,42 < 0,010 < 0,010

7 60 20 5 7,41 < 0,010 0,140

7 60 20 120 7,48 < 0,010 < 0,010

7 60 20 62,5 7,28 < 0,010 0,042

7 60 20 62,5 7,53 < 0,010 0,011

7 60 20 62,5 7,49 < 0,010 < 0,010

A turvação mostrou-se um parâmetro indicativo 

de que a coagulação ocorreu de forma eficiente 

na varredura, apresentando valores menores do 

que 0,010 FTU. Os ensaios realizados com o CAP A 

mostraram semelhanças em relação a alguns tra-

balhos, como os de Marchetto e Filho (2005), Mül-

ler et al. (2009), Martinez et al. (2011), Silva et al. 

(2013), Voltan (2014) e Alves et al. (2015). Os auto-
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res concluíram que, conforme há o aumento da do-

sagem de carvão e simultaneamente maior tempo 

de contato, menor é o residual de contaminante. A 

Fig. 7 ilustra os ensaios realizados com o CAP A.

 
Figura 7: Ensaio de adsorção, coagulação, floculação e sedimentação com CAP A 

Foto tirada 3 min após o início da floculação

Os resultados estatísticos obtidos da análise de re-

gressão para a variável resposta, concentração de 

AZM, mostraram ser significativos ao nível de con-

fiança de 95% para as variáveis x1 e x12 (dosagem) 

e x2 (tempo de contato), com valores de p-valor 

abaixo de 0,05. Como a variável resposta foi signi-

ficante, o programa estatístico utilizado, Protimiza 

Experimental Design, gerou um modelo matemático 

baseado na relação entre os dados calculados e os 

dados reais, conforme Fig. 8, e o mesmo foi validado.
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Figura 8: Regressão linear estatística para o CAP A

Com todo um espectro de resultados possíveis ge-

rados dentro da faixa de dosagem de CAP e tempo 

de contato, comparou-se o modelo estatístico com 

os dados reais e foi possível obter 91,52 de relação, 

certificando-se de que o modelo é válido. Os dados 

da ANOVA também revelaram a validação do mo-

delo, mostrando que o ajuste estatístico para o CAP 

A foi excelente, pois houve influência da dosagem 

e do tempo de contato, ou seja, quanto maiores as 

dosagens e os tempos de contato, menores resul-

taram as concentrações de AZM, constatando que 

o carvão conseguiu adsorver com eficiência o AZM. 

Pode ser observado na Fig. 9 a superfície de respos-

ta gerada por meio da validação da ANOVA.
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Figura 9: Superfície de resposta do AZM nos ensaios de adsorção com o CAP A, coagulação, floculação e sedimentação 
em função da dosagem de CAP e do tempo de contato na adsorção

A Fig. 9 mostra as faixas de dosagem e tempos 

de contato para atingir uma condição otimizada 

de remoção de AZM. Observa-se que, na região 

verde claro com dosagens entre 15 e 17,5 mgL-1 

e tempo de contato de 120 min, foram obtidas 

concentrações de AZM inferiores a 0,05 mgL-1 . O 

mesmo comportamento foi verificado para do-

sagens superiores, por exemplo, com 25 mgL-1  e 

tempo de contato de 40 min, condição na qual 

também foram obtidas concentrações residuais 

de AZM baixas. 

Nota-se que com as dosagens de 10 a 30 mgL-1  e 

tempo de contato de 5 min, condição que simula a 

aplicação na entrada da ETA ou na unidade de mis-

tura rápida, não foi possível atingir a região ótima 

de adsorção; contudo, é recomendado que sejam 

avaliadas outras dosagens superiores de CAP, com 

o agravante do aumento significativo e em alguns 

casos, até inviável, do custos operacional e de gera-

ção de lodo. Os resultados obtidos do ensaio de ad-

sorção, coagulação, floculação e sedimentação em 

jarteste com o CAP B são apresentados na Tabela 11.

Tabela 11: Resultados do ensaio de adsorção, coagulação, floculação e sedimentação,  
variando a dosagem e tempo de contato do CAP B

Água decantada Vs2

Dosagem de 
NaOH (mgL-1)

Dosagem de PAC 
(mgL--1)

Dosagem de CAP 
(mgL-1)

Tempo de contato 
(min) pH de coagulação Turvação (FTU) Concentração de 

AZM (mgL-1)

7 60 10 5 7,52 12 0,800

7 60 30 5 7,47 18 0,800

7 60 10 120 7,55 22 0,700

7 60 30 120 7,56 10 0,600

7 60 10 62,5 7,50 29 0,500

7 60 30 62,5 7,70 19 0,800

7 60 20 5 7,32 41 0,698

7 60 20 120 7,69 16 0,700

7 60 20 62,5 7,85 26 0,700

7 60 20 62,5 7,81 22 0,700

7 60 20 62,5 7,84 24 0,800
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A Figura 10 ilustra os ensaios realizados com o CAP B.

 
Figura 10: Ensaio de adsorção, coagulação, floculação e sedimentação com CAP B

Foto tirada após a adição do coagulante

Os resultados estatísticos obtidos da análise 

de regressão não apresentaram influência sig-

nificativa ao nível de confiança de 95% sobre a 

variável resposta (concentração de AZM), apre-

sentando valores de p-valor maiores que 0,05, 

para as variáveis x1
, x

1
2, x

2
, x

2
² e x

1
.x

2
, e portanto, 

o modelo estatístico não foi validado. O mode-

lo matemático que o software gerou com base 

nos dados calculados e nos dados experimen-

tais obtidos com o CAP B não apresentou rela-

ção estatística entre as variáveis calculadas e 

a variável resposta. A Fig. 11 mostra o gráfico 

comparativo entre o modelo e os dados experi-

mentais reais.
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Figura 11: Regressão linear estatística para o CAP B

O modelo estatístico não apresentou relação 

com os resultados experimentais, indicando um 

R2 igual a 24,09%, e confirmando que o modelo 

não é válido.

As dosagens do carvão foram insuficientes ou as 

características do mesmo não foram adequadas 

para a remoção do azul de metileno. Nas condi-

ções estudadas, o tempo de contato e a dosa-

gem de carvão no experimento com o CAP B não 

tiveram influência na remoção de AZM, ou seja, 

aumentando o tempo de contato, assim como a 

dosagem de CAP, a concentração residual de AZM 

permaneceu constante. Observa-se que a turva-

ção resultou muito superior em relação ao ensaio 
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com o CAP A (aspecto visual da coloração azul in-

tenso da água durante a etapa de sedimentação). 

Ressalta-se que a ineficiência de adsorção do CAP 

B pode também ter sido função de sua caracterís-

tica. Uma vez que o AZM é um corante catiônico, e 

suas cargas interagem com a superfície carregada 

negativamente do adsorvente em solução, com o 

pH alcalino, as forças atrativas se enfraqueceram 

e ocorreu a repulsão eletrostática, afetando a ad-

sorção da molécula do AZM.

O CAP B, em função de ser um produto comercial 

umectado, apresentou teor de umidade elevado 

de 30%, equivalente ao trabalho de Leal (2013) 

com valor acima de 14% e Alves et al. (2015) com 

20,52%, excedendo o limite permitido pela norma 

da ABNT NBR 12.077. Isso significa que, de acordo 

com Leal (2013), o carvão possui caráter hidro-

fílico, ou seja, possui mais afinidade com a água 

do que com o próprio contaminante, diminuindo 

sua capacidade de adsorção (ZAGO, 2010). Essa 

característica pode ter tido influência na reduzida 

eficiência observada com o CAP B. 

4 CONCLUSÕES
• Nas condições ensaiadas, a clarificação da água 

bruta por coagulação, floculação, sedimentação 

e filtração foi eficiente (remoção satisfatória de 

metais, cor aparente, turbidez e turvação), po-

rém a remoção do composto orgânico AZM foi de 

apenas de 24 %;

• Nos ensaios de adsorção em CAP, coagulação, 

floculação e sedimentação, o CAP A apresen-

tou desempenho elevado, com eficiência de até 

100% de remoção do AZM e foram constatadas, 

por meio da estatística, as influências do tempo 

de contato de adsorção prévio ao tratamento de 

água em ciclo completo e da dosagem aplicada; 

a maior eficiência de adsorção do AZM foi obtida 

com os maiores tempos de contato para dosa-

gens acima de 20 mgL-1;

• O CAP B não foi eficiente na adsorção do AZM 

mesmo com tempos de contato de 120 min e 

dosagens de até 30 mgL-1; o carvão ativado pul-

verizado umectado, comercializado geralmente 

com teor de umidade acima de 30% (CAP B), in-

dicando que apesar das vantagens operacionais 

do uso do CAP umectado e da simplificação das 

instalações de segurança contra incêndio na 

área de seu armazenamento, sua aquisição deve 

ser feita com ressalvas; 

• Considera-se o IAM um parâmetro indicativo 

das características adsortivas dos carvões ati-

vados; valores de IAM acima de 160 mLg-1 como 

CAP A podem resultar em elevada eficiência de 

adsorção de moléculas com tamanhos mole-

culares similares às do AZM; entretanto, a se-

leção de um CAP deve ser feita com ressalvas, 

considerando apenas o IAM, pois os resultados 

do presente estudo indicaram influência signi-

ficativa do tempo de contato, do ponto de apli-

cação e da dosagem aplicada. O tempo de con-

tato de 5 min, que simula a aplicação do CAP na 

entrada da ETA (prática comum nas ETAs), não 

foi eficiente para as dosagens estudadas, sen-

do provável a necessidade do emprego de do-

sagens maiores, condição que pode inviabilizar 

economicamente o uso do CAP nas ETAs, além 

da maior geração de lodo;

• Para garantir o sucesso da adsorção em carvão 

ativado pulverizado no tratamento de água, é 

de extrema importância a execução de ensaios 

de tratabilidade com a água bruta para avaliar a 

eficiência de diferentes CAPs em condições que 

simulem à aplicação na ETA (tempo de contato, 

dosagem de CAP e ponto de aplicação).
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Resumo
O Distrito Federal (DF) possui 16 Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) em operação, que empregam tec-

nologias de tratamento diversificadas e geram diariamente cerca de 300 toneladas de lodo. A presente pes-

quisa objetivou a caracterização dos processos de produção e tratamento e da qualidade do lodo de esgotos 

gerado nas ETEs do DF, para identificar as alternativas de disposição final viáveis. Os coeficientes de produ-

ção de lodo foram verificados e comparados com a literatura, tendo-se deparado com a dificuldade em se 

estabelecer um padrão de geração de lodo para a fase de tratamento primário. Foram levantados os requisi-

tos necessários à gestão do lodo, e, com a caracterização dos lodos das ETEs do DF, foi composto um cenário 

com alternativas que propiciam o aproveitamento do lodo. Concluiu-se que um tratamento complementar 

simples e de baixo custo para higienização do lodo permitiria sua adequação para o uso agrícola.

Palavras-chave: Lodos de esgotos. Gestão de lodos. Tratamento de lodos. Disposição final de lodos. Trata-

mento de esgoto. Estação de tratamento de esgotos. Distrito Federal.  

Abstract
The Federal District (DF) of Brazil has 16 Sewage Treatment Plants (STPs) in operation, which employ diversified 

treatment technologies and generate around 300 tons of sludge daily. The present research aimed at character-

izing the processes of production and treatment and the quality of the sewage sludge generated in the STPs of 

the Federal District to identify viable final disposal alternatives. The sludge production coefficients were verified 

and compared with the literature, and it was difficult to establish a sludge generation standard for the primary 

treatment phase. The necessary requirements for the management of the sludge were raised, and with the char-

acterization of the sludge from the STPs of the Federal District, a scenario was created with alternatives that favor 

the reclamation of sludge. This work concludes that a simple and low-cost complementary treatment for sludge 

sanitation would allow its adaptation to agricultural use.

Keywords: Sewage sludge. Sludge management. Sludge treatment. Final disposal of sludge. Sewage treatment. 

Sewage treatment plant. Federal District of Brazil.

ARTIGO ORIGINAL



180 Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 179-195 | Out a Dez, 2020

1 INTRODUÇÃO
Dentre os problemas ambientais, agravados pela 

crescente concentração urbana, um dos mais re-

levantes da atualidade é, sem dúvida, o destino 

adequado para os milhões de toneladas de resí-

duos gerados, diariamente, em todo o mundo.

Nesse contexto, a disposição final do lodo prove-

niente do tratamento de esgotos vem se carac-

terizando como um desafio para as autoridades 

e profissionais do setor. O aumento do número 

de estações de tratamento de esgotos e o con-

sequente incremento da produção de lodos de 

esgotos torna imperiosa a solução do problema. 

A gestão do lodo proveniente de diferentes eta-

pas do tratamento de esgotos representa um 

problema de elevada complexidade. Os múltiplos 

aspectos envolvidos, tais como o volume signifi-

cativo de material gerado, as limitações na loca-

lização de áreas para destinação final de resídu-

os sólidos, o custo elevado para operacionalizar 

a disposição adequada e aspectos de ordem am-

biental e sanitária, tornam bastante complexa a 

gestão de resíduos do sistema de esgotamen-

to sanitário. Para melhor orientar as decisões 

quanto ao seu processamento, é importante o 

conhecimento dos requisitos necessários à apli-

cação das técnicas de tratamento disponíveis e 

das características do lodo, com o propósito de 

alcançar a qualidade desejável para a sua correta 

utilização ou destinação, 

Mundialmente, as práticas de minimização da 

produção de resíduos têm sido estimuladas, prio-

rizando a reciclagem como opção de destino final. 

Por essa razão, o uso do lodo de esgoto na agricul-

tura vem se tornando uma alternativa de grande 

interesse. Essa possibilidade tem o benefício de 

transformar um resíduo problemático e de difícil 

disposição em um insumo agrícola, fornecendo 

matéria orgânica e nutrientes ao solo. Entretan-

to, o conhecimento sobre os riscos ambientais e 

à saúde da população e o aumento das exigências 

legais sobre as técnicas de manejo do lodo têm 

sido objeto de diversas discussões e pesquisas 

para o aprimoramento da gestão do lodo.

O Distrito Federal apresenta a maior produção 

per capita de lodo do país, devido aos elevados 

índices de atendimento à população pelo siste-

ma de tratamento de esgoto sanitário. A Com-

panhia de Saneamento Ambiental do Distrito 

Federal (Caesb) alcançou, em 2005, a marca de 

100% de tratamento do esgoto coletado, núme-

ro expressivo considerando a realidade nacional.

Quanto ao tema da disposição final do lodo, a 

aplicação agrícola vem sendo discutida como uma 

proposta viável para o DF, devido às condições do 

solo da região, pobre em matéria orgânica, e ao 

potencial do lodo como condicionador de solo e 

fertilizante. A adoção dessa prática, entretanto, 

precisa estar amparada pelo conhecimento dos 

elementos que podem vir a produzir impactos ne-

gativos ao ser humano ou ao meio ambiente.

Assim, para permitir o delineamento das alter-

nativas adequadas ao Distrito Federal, é preciso 

realizar estudos que aliem a caracterização do 

lodo ao conhecimento do seu comportamento, 

nas diversas etapas de tratamento, e dos requi-

sitos necessários à utilização de cada alternativa 

de processamento.

Em função disso, o objetivo da presente pesquisa 

é o de avaliar as características dos lodos prove-

nientes das estações de tratamento de esgotos 

sanitários do Distrito Federal, visando ao diag-

nóstico da sua aptidão para condicionamento, 

utilização e disposição final, e considerando as 

alternativas aplicáveis ao Distrito Federal.

2 METODOLOGIA DE PESQUISA
O conhecimento das características de qualida-

de e de quantidade produzida de lodos das ETEs 

do Distrito Federal, das variáveis operacionais que 

influenciam o desempenho das unidades de trata-

Batista LF, Souza MAA



181

mento de lodos, assim como dos requisitos neces-

sários às técnicas de tratamento e às alternativas 

de disposição final, formou as linhas mestras para 

o delineamento da presente pesquisa. Apresen-

tam-se a seguir as diferentes fases da metodologia 

empregada nesta pesquisa. 

Fase 1 - Coleta e produção de informações 
necessárias

Na primeira fase da metodologia, foram levan-

tadas informações sobre todo o sistema de tra-

tamento de esgotos do Distrito Federal, contem-

plando os seguintes assuntos, por estação de 

tratamento: (1) nome da estação de tratamento 

de esgotos, localização, população atendida; (2) 

tipo de processo de tratamento de esgoto em-

pregado; (3) vazão de tratamento atual, de es-

goto afluente e de lodo efluente, e capacidade 

nominal (vazão de projeto) de cada estação; (4) 

valores médios dos parâmetros característicos 

dos esgotos afluentes e remoções alcançadas; e 

(5) condições atuais de adequação e disposição 

final de resíduos e demais dados disponíveis.

Os dados necessários ao desenvolvimento des-

ta parte do estudo foram coligidos a partir dos 

dados disponibilizados pela Caesb e balizaram 

a caracterização das técnicas de manejo de 

lodo das 16 estações de tratamento de esgotos 

implantadas no DF. Esse material conta com os 

dados históricos dos últimos 10 anos, obtidos a 

partir de relatórios técnicos de desempenho das 

ETEs e dos relatórios anuais da Caesb sobre o 

sistema de esgotamento sanitário - SIESG.

As informações levantadas incluíram a identifi-

cação dos sistemas de tratamento de lodo em-

pregados nas diversas estações, descrevendo os 

processos de estabilização, condicionamento, 

desidratação e higienização do lodo, bem como 

os procedimentos de disposição final em vigor 

na concessionária de serviços de saneamento do 

Distrito Federal (Caesb). Para tanto, foram reali-

zadas visitas às ETEs e entrevistas com os opera-

dores do sistema.

Os dados técnicos, as informações operacio-

nais e os resultados das análises físico-químicas 

catalogados contemplaram os valores médios 

mensais, por estação de tratamento.

Foram obtidas ainda as informações de carga 

orgânica teórica, expressa em kg de DBO/dia, 

calculada a partir da Eq. 1, e de população equi-

valente, obtida tendo como base a carga real de 

DBO registrada em 2013, para cada estação, e 

aplicando-se a Eq.2. Essa informação foi utiliza-

da posteriormente para o cálculo de produção 

teórica de lodo, cujos coeficientes de produção 

encontrados na literatura são expressos em ter-

mos de carga de sólidos por habitante.

𝐶𝐶𝐶𝐶TEÓRICA =
𝑃𝑃p × 𝐶𝐶c

1000   (1)

Na qual: COTEÓRICA = Carga Orgânica teórica, 

em kg DBO/d; Cc = Coeficiente de contribuição 

per capita de DBO, 54g DBO/hab.dia; e Pp = po-

pulação de projeto.

𝑃𝑃e =
𝐶𝐶𝐶𝐶aplicada × 1000

𝐶𝐶c
  (2)

Na qual: P
e
 = População equivalente, habitante; 

CO
aplicada

 = Carga Orgânica afluente (em 2013), 

em kg de DBO/d; C
c
 = Coeficiente de contribuição 

per capita de DBO, 54g DBO/hab.dia.

Fase 2 - Caracterização qualitativa dos lodos 
produzidos nas ETEs do Distrito Federal

Nesta segunda fase, foi realizada a caracteriza-

ção qualitativa dos lodos produzidos nas ETEs 

do Distrito Federal. As séries históricas de dados 

disponíveis na Caesb referiam-se a informações 

sobre o lodo desaguado e eram pertinentes ao 

controle da qualidade do tratamento. Apesar de 
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importantes, essas informações não foram su-

ficientes para fundamentar uma decisão sobre 

a melhor alternativa de disposição do resíduo. 

Assim, os dados das áreas operacionais foram 

complementados por meio dos planos de carac-

terização de lodo, realizados para a Caesb por 

laboratórios externos contratados para esse fim. 

Os planos de caracterização contemplaram 

exames específicos, visando estabelecer a com-

posição física e química dos lodos de esgotos, 

bem como o potencial agronômico do lodo, con-

forme o preconizado na Resolução Conama no 

375/2006 (BRASIL, 2006). Os parâmetros e os 

métodos de determinação que foram utilizados 

são apresentados nas Tabelas 1 e 2. Essas in-

formações foram analisadas em conjunto com 

os dados de trabalhos científicos desenvolvidos 

com o lodo das ETEs do Distrito Federal e outras 

ETEs similares. O monitoramento da qualidade 

microbiológica, para os parâmetros coliformes 

termotolerantes e ovos de helmintos, foi realiza-

do no laboratório de microbiologia da Caesb, e 

compreendeu dados do lodo desaguado dos últi-

mos sete anos de operação das ETEs do DF. 

Tabela 1 - Parâmetros de caracterização do lodo das ETEs do DF.

AGRONÔMICOS INORGÂNICOS BIOLÓGICOS

Carbono Orgânico Arsênio Coliformes Termotolerantes

Fósforo Total Antimônio Ovos viáveis de helmintos

Nitrogênio Kjeldahl Bário  

Nitrogênio Amoniacal Cádmio  

Nitrogênio de Nitrato Chumbo  

Nitrogênio de Nitrito Cobre  

pH (água) Cromo Total  

Potássio Mercúrio  

Sódio Molibdênio  

Enxofre Total Níquel  

Cálcio Total Selênio  

Magnésio Total Zinco  

Teor de sólidos   

Sólidos Totais Voláteis   

Sólidos Totais   

Alumínio Total   

Ferro Total   

Tabela 2 - Metodologias analíticas utilizadas para determinação dos parâmetros de interesse.

Parâmetro Método

Químicas

Cálcio2, Magnésio2, Sódio2, Potássio2, Metais2 
(Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Mo, Ní, Zn, As, Se, Hg).

Espectrometria de absorção atômica (EAA) e 
Espectrometria de plasma indutivamente acoplado (EPIA).

pH Potenciométrico

Fósforo Total2 Fósforo Total - Cloreto Estanoso

Nitrogênio Total2 Nitrogênio Orgânico Total Kjeldahl

Nitrato, Nitrito 2 Espectrometria UV-Visível - Diazotação

Amônia2 Nesslerização

Carbono Orgânico Total2 Método Walkley - Black

Enxofre Total2 Turbidimetria

Sólidos Totais, Sólidos Totais Voláteis, Sólidos 
em Suspensão1 Gravimetria

Biológicas
Ovos viáveis de helmintos3 Yanko

Coliformes termotolerantes3 Tubos múltiplos

Físicas
Teor de umidade1 Gravimetria

Cinzas (a 800oC) 2 Gravimetria

Legenda: (1) Laboratório de lodo da ETE Brasília Norte (Caesb); (2) Plano de caracterização de lodo da Caesb; (3) Laboratório de Microbiologia ETE Brasília Norte (Caesb)
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Fase 3 - Caracterização quantitativa dos lodos 
gerados nas ETEs do Distrito Federal

Os dados disponibilizados pela Caesb, referentes 

ao volume de lodo gerado nas ETEs do Distrito 

Federal, diziam respeito apenas aos volumes de 

lodo desaguados. Não existiam controles inter-

nos, na grande maioria das ETEs, quanto aos vo-

lumes de lodos gerados nas fases intermediárias, 

dificultando uma análise mais acurada dos mon-

tantes de lodo produzidos ao longo das etapas 

de tratamento de esgotos. 

Para aquelas ETEs que dispunham de unidades 

de desaguamento de lodo, foram obtidos dados 

dos volumes de lodos afluentes à desidratação. 

Esses dados foram analisados em conjunto com 

os dados de carga orgânica afluente à ETE e a 

carga orgânica removida, em kg DBO/d, de ma-

neira a gerar um indicador que possibilitasse a 

visualização do volume de lodo gerado por m³ de 

esgoto tratado, segundo a Eq.3.

𝐼𝐼 =
𝑉𝑉L

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  (3)

Na qual: 

I = volume de lodo gerado por quantidade de 

DBO removida (m³_lodo/kg_DBO
removida

)

V
L
 = Volume de lodos afluentes, m³/d

CO
a
 = Carga Orgânica afluente, kg_DBO/d

COe= Carga Orgânica efluente, kg_DBO/d

Fase 4 - Análise do padrão de produção de 
lodos de esgotos nas ETEs do Distrito Federal

As informações relativas aos dados técnicos e 

aos parâmetros operacionais, por estação de 

tratamento, foram trabalhadas em conjunto 

com dados de população atendida pelo sistema 

coletor de esgotos, divulgados pela Companhia 

de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN, 

2014), e com parâmetros e coeficientes de pro-

dução de lodo, encontrados em bibliografia es-

pecializada. A população atendida, por região 

administrativa do DF, foi agrupada por bacia de 

contribuição de cada ETE.

Os dados levantados das estações de tratamento 

de esgotos do Distrito Federal (vazões atuais; va-

zões de projeto; tecnologias de tratamento de es-

gotos empregadas; processos de tratamento de 

lodo existentes; e eficiência operacional) foram 

correlacionados com os dados populacionais, 

subsidiando a avaliação da produção teórica de 

lodos, para a condição atual de carga afluente 

às ETEs. Os valores determinados teoricamente 

foram, posteriormente, validados junto aos da-

dos de operação dos sistemas, para subsidiar a 

elaboração de cenários futuros de produção de 

lodos, auxiliando o planejamento da gestão dos 

resíduos de ETEs no DF.

Objetivou-se com isso, estabelecer os padrões 

de produção de lodo nas diferentes etapas de 

geração, para as condições das estações do Dis-

trito Federal, possibilitando a sistematização dos 

dados de quantidade, de forma a facilitar as pro-

jeções de produção de lodo e o planejamento de 

ações futuras. 

Fase 5 - Comparação e análise dos dados  
e resultados

A averiguação das características dos lodos gera-

dos e do desempenho das unidades de tratamen-

to da fase sólida foi realizada a partir da análise 

estatística dos dados disponibilizados e confron-

tada com os requisitos necessários para as dife-

rentes aplicações (processamento e destinação), 

de maneira a responder as seguintes questões: 

(1) os processos de tratamento de lodos adota-

dos estão de acordo com o que é recomendado 

na literatura especializada? (2) as características 

médias dos lodos atendem aos requisitos de qua-

lidade recomendados para os diferentes tipos de 

processamento? (3) os valores médios das carac-

terísticas dos lodos de esgotos gerados no Distrito 
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Federal atendem aos critérios de qualidade reque-

ridos para os usos aplicáveis?

As comparações foram realizadas para  obter 

um leque variado de possíveis aplicações, pos-

sibilitando identificar tendências para a seleção 

das alternativas mais vantajosas, segundo cri-

térios ambientais e técnicos. A questão econô-

mico-financeira, apesar de reconhecidamente 

importante, não será objeto de discussão na 

presente pesquisa, mas deverá ser contempla-

da em estudos futuros, de maneira a integrar 

os conhecimentos adquiridos e compor um  

conjunto de alternativas técnica e ambiental-

mente aceitáveis, socialmente adequadas e vi-

áveis economicamente.

Os dados levantados foram submetidos a trata-

mento estatístico. Para isso, foram calculadas as 

estatísticas descritivas relativas ao número de 

dados, médias, mediana, valores máximos e mí-

nimos, e desvios-padrão.

Os dados de concentração afluente dos cons-

tituintes foram comparados aos valores repor-

tados na literatura, de maneira a identificar  

a adequabilidade dos tratamentos empregados 

e sua correlação com a geração de lodos em 

cada estação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Gestão de lodos nas ETEs do Distrito 
Federal

Foi obtido o resultado do diagnóstico dos siste-

mas de manejo de lodos atualmente empregados 

no Distrito Federal. Trata-se de uma descrição 

sucinta e simplificada das ETEs do Distrito Fede-

ral, objetivando o reconhecimento dos sistemas 

de tratamento existentes, identificando os pro-

cessos de estabilização, condicionamento, desa-

guamento e higienização do lodo, bem como a 

produção de lodo e os procedimentos de disposi-

ção final, em vigor na concessionária de serviços 

de saneamento do Distrito Federal (Caesb).

A Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal – Caesb atua em toda a região 

do Distrito Federal. Segundo dados publicados 

no PDAD (CODEPLAN, 2011), em 2011 a Caesb 

atendia a uma população de 2,54 milhões de ha-

bitantes com serviços de abastecimento de água 

e 2,29 milhões com serviços de esgotamento 

sanitário, o que corresponde, respectivamente, 

a 99,47% e 89,7% da população regularmen-

te instalada no Distrito Federal. Um dos índices 

mais significativos apresentados pela compa-

nhia é o de tratamento de esgotos, que atingiu, 

em 2005, a marca de 100% de tratamento dos 

esgotos coletados.

Como reflexo do elevado índice de tratamento de 

esgotos, tem-se, por sua vez, uma maior geração 

de resíduos, em que se destaca a produção de 

lodos. Segundo informações da companhia, em 

2012 foram produzidas cerca de 139.000 tone-

ladas (base úmida), o que corresponde a cerca de 

383 toneladas de lodo de esgotos gerados dia-

riamente no Distrito Federal.

O sistema de esgotamento sanitário do Distrito 

Federal compreende um total de 16 estações de 

tratamento de esgotos, distribuídas ao longo de 

quatro bacias hidrográficas: Bacia Lago Paranoá, 

Bacia São Bartolomeu, Bacia Rio Ponte Alta/Ala-

gado e Bacia Rio Descoberto/Melchior.

Os processos de tratamento empregados nas 

ETEs do Distrito Federal são compostos pela 

combinação de diferentes tecnologias. De ma-

neira a facilitar a compreensão, a Tabela 3  

ilustra essas combinações, bem como os dados 

de projeto e atuais, relativos à vazão e popula-

ção atendida.

O conhecimento das concentrações afluentes às 

ETEs, no presente estudo, tem relevância justi-

ficada pelo impacto que causa à quantidade de 
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lodo gerado, pois as estimativas de volumes de 

lodos são realizadas considerando as cargas or-

gânicas afluentes às estações de tratamento de 

esgotos e as eficiências de remoção esperadas 

nos processos de tratamento de esgotos em-

pregados. Para os dados dos constituintes DBO, 

DQO, SS, TKN e P-total, entre os anos de 2004 

e 2013, foram calculados o número de dados, 

médias, mediana, valores máximos e mínimos e 

desvio padrão, o que é apresentado na Tabela 4. 

As ETEs foram agrupadas por tecnologias de tra-

tamento similares.

Tabela 3 - Tecnologias de tratamento de esgotos aplicados nas ETEs do DF, População,  
Vazão e Carga Orgânica (real e de projeto).

Estações de 
Tratamento de 
Esgotos do DF

Tecnologia de 
tratamento 
empregada

População atendida (hab) Vazão média de Esgotos 
(L/s) Carga 

Projeto 
(kg DBO/

dia)

Carga 
média anual 

(2013)                     
(kg DBO/d)

População 
equivalente    

(nº hab)Projeto Atual Projeto
Atual                  

(média 
anual)

Ba
ci

a 
Pa

ra
no

á

ETE Brasília Sul RBN + POLIMENTO 
FINAL 460.000 487.628 1.500 1.100 24.840 32.240 597.040

ETE Brasília 
Norte

RBN + POLIMENTO 
FINAL 250.000 163.494 920 479 13.500 13.042 241.523

ETE Riacho 
Fundo RBNB 43.000 34.055 94 48 2.322 2.155 39.910

ETE Torto RAFA + INFIL+ 
CLORAÇÃO 2.500 1.226 6 3 135 119 2.198

Ba
ci

a 
S.

Ba
rt

ol
om

eu

ETE Sobradinho LODO ATV.+ TRAT. 
QUÍM. 40.000 83.699 56 99 2.160 3.762 69.670

ETE Planaltina RAFA / LF+ LM 138.000 114.437 255 98 7.452 5.487 101.617

ETE Vale 
Amanhecer RAFA + LAF+LM 15.000 19.834 35 14 810 815 15.096

ETE Paranoá RAFA + LAT 60.000 96.215 112 64 3.240 4.170 77.219

ETE São 
Sebastião RAFA + ES + LM 77.800 75.817 226 121 4.201 5.864 108.598

Ba
ci

a 
Po

nt
e 

A
lt

a/
A

la
ga

do

ETE Gama RAFA + RB + 
CLARIFICADOR 182.630 121.509 328 197 9.862 6.153 113.943

ETE Santa Maria RAFA + LAT + ES+PF 84.852 41.771 154 43 4.582 2.961 54.835

ETE Alagado RAFA + LAT+ ES+ PF 84.852 77.673 154 76 4.582 5.300 98.150

ETE Recanto das 
Emas RAFA + LAMC + LAF 125.500 160.978 246 137 6.777 8.374 155.081

Ba
ci

a 
M

el
ch

io
r ETE Samambaia RAFA / LF + LAT + 

LP+ PF 180.000 191.818 284 261 9.720 17.822 330.030

ETE Melchior RAFA + UNITANK 896.799 577.031 1.469 885 48.427 25.149 465.718

ETE Brazlândia L.An + LF 29.600 44.629 87 41 1.598 2.502 46.334

Fonte: Adaptado de Codeplan (2011); Siesg (CAESB, 2013a) e Relatório Operacional POE/DP/Caesb (CAESB, 2013b).

Legenda:
RBN - Remoção Biológica de Nutrientes
RBNB - Remoção Biológica de Nutrientes por 
Batelada
RAFA - Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente
RB - Reator Biológico

ES - Escoamento superficial
INFIL - Infiltração 
L.An - Lagoa Anaeróbia 
LAF - Lagoa Aerada Facultativa 
LAMC - Lagoa Aerada de Mistura Completa
LAT - Lagoa de Alta Taxa

LF – Lagoa facultativa 
LM – Lagoa de Maturação
LP – Lagoa de Polimento
UNITANK – Reator Aeróbio
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Tabela 4 - Estatística descritiva referente às concentrações de esgotos afluentes às ETEs do Distrito Federal, agrupadas 
por tecnologias de tratamento similares, com dados referentes ao período entre 2004 e 2013.

Pa
râ

m
et

ro

Es
ta

tí
st

ic
a

LA - Bardenpho RAFA + La RAFA + La + PF RAFA + Rb RAFA
+ Inf.

LA +
TQ La

ET
EB

 S
ul

ET
EB

 N
or

te

ET
E 

RF
un

do

ET
E 

Re
c.

 
Em

as

ET
E 

Pl
an

al
ti

na

ET
E 

 V
al

e 
do

 
A

m
an

he
ce

r

ET
E 

Sã
o 

Se
ba

st
iã

o

ET
E 

Pa
ra

no
á

ET
E 

Sa
m

am
ba

ia

ET
E 

A
la

ga
do

ET
E 

Sa
nt

a 
M

ar
ia

ET
E 

M
el

ch
io

r

ET
E 

G
am

a

ET
E 

To
rt

o

ET
E 

So
br

ad
in

ho

ET
E 

Br
az

lâ
nd

ia

DQO

Nº de dados 801 846 612 301 322 306 323 320 241 334 190 717 580 166 521 231

Média 534 496 725 996 937 906 774 1170 674 1011 972 585 729 937 575 873

Mín. 217 156 117 469 413 321 261 260 309 242 423 203 283 268 200 312

Máx. 1557 962 1792 1700 1674 1689 1601 1350 1352 1890 1911 1813 1820 1790 1405 1672

Mediana 515 490 711 994 936 882 739 1174 651 991 941 580 701 914 602 865

Desv.padrão 157 100 219 209 196 287 255 245 194 235 245 170 232 342 273 253

DBO

Nº de dados 330 314 327 260 320 301 307 303 231 331 197 447 394 163 333 224

Média 292 310 453 526 566 566 461 687 474 577 589 372 409 515 461 624

Mín. 100 108 120 260 200 160 210 260 198 240 300 150 200 100 180 200

Máx. 840 500 1500 840 963 1012 980 1350 840 1150 980 100 960 1000 950 750

Mediana 288 310 440 500 570 560 450 716 463 550 580 380 400 480 450 620

Desv.padrão 82 75 152 122 151 196 139 196 130 235 156 102 111 193 123 171

SS

Nº de dados 844 895 651 387 342 328 302 339 252 427 258 733 749 177 378 242

Média 208 208 232 374 397 462 335 488 299 423 411 252 255 327 320 388

Mín. 48 60 70 108 152 81 136 242 96 70 203 100 100 70 117 144

Máx. 966 602 1556 823 856 1044 986 1140 647 1250 787 675 550 976 730 775

Mediana 198 200 214 370 388 432 298 479 289 410 390 247 253 302 310 377

Desv.padrão 74 72 116 3,43 102 183 154 109 101 123 120 67 70 152 89 109

TKN

Nº de dados 803 889 609 279 279 285 345 338 247 318 194 620 565 177 369 227

Média 46 52 56 89 77 79 65 98 62 100 86 56 58 126 62 104

Mín. 16 34 25 39 44 33 32 54 25 29 22 18 22 56 21 31

Máx. 73 80 223 163 180 149 147 174 107 203 153 94 118 233 135 180

Mediana 46 52 55 89 77 77 62 97 62 98 80 56 57 127 63 102

Desv.padrão 8 6 14 19 14 21 16 15 14 32 27 13 13 31 12 39

P-total

Nº de dados 801 853 619 327 300 304 343 323 270 409 229 744 705 169 359 245

Média 6,2 6,5 7,8 12 10 10,3 9 12,4 9 14,3 12 8 9,08 14,4 8 13

Mín. 2,3 3,14 2,9 4,8 4,4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 6

Máx. 15,8 14,8 64 29 15,9 22 28 24 20 32 14 23 33 28 16 28

Mediana 6,1 6,4 7,45 11,5 9,9 10 8 12 9 14 12 8 8 14 8 13

Desv.padrão 1,5 1,34 3,44 3,4 2,2 3,3 3,1 2,9 3 4,5 4,25 2 3,58 4,5 1,8 5

Legenda: ETEB = ETE Brasília; DBO - Demanda bioquímica de oxigênio; DQO - Demanda química de oxigênio; TKN - Nitrogênio Kjeldahl; SS - Sólidos em  
suspensão; P-total - Fósforo total

3.1.1 Tipos de lodo de esgotos gerados 
nas ETEs do Distrito Federal e respectivos 
processos de tratamento

O processo de tratamento de esgotos, ao longo 

de suas etapas, dá origem a diferentes tipos de 

lodo de esgotos, os quais, por sua vez, passam 

por fases distintas de tratamento, segundo suas 

características, concepção do processo de trata-

mento e destinação final a ser dada ao lodo. 

As diferenças mais significativas quanto à varia-

bilidade dos tipos de lodo gerados estão ligadas, 

obviamente, àquelas ETEs de processos mais 

complexos. Devido a essa variabilidade, observa- 

se também uma composição diferenciada dos 

tratamentos de lodo, denominado tratamento 

da fase sólida, que também apresenta variações 

de acordo com o tipo de lodo, instalações das 

ETEs, localidade, entre outros. 
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De forma simplificada, as informações quanto 

aos processos de tratamento de lodos adotados 

nas ETEs do DF, bem como a distinção entre os 

diferentes tipos de lodos e os tratamentos aos 

quais estão submetidos, são apresentadas nas 

Tabelas 5 e 6.

Tabela 5 - Tipos de lodos gerados nas ETEs do Distrito Federal.

Estações de 
Tratamento de Esgotos 
do DF

Lodo 
Primário

Lodo 
digerido

Lodo 
aeróbio naõ 
estabilizado

Lodo aeróbio 
estabilizado

Lodo 
anaeróbio 

estabilizado
Lodo misto Lodo 

químico

ETE Sobradinho X X X X

ETE Brazlândia X

ETE Brasília Sul X X X X

ETE Brasília Norte X X X X X

ETE Torto X

ETE Samambaia X X

ETE Paranoá X

ETE Riacho Fundo X X

ETE Alagado X X

ETE Planaltina X

ETE Recanto das Emas X X

ETE São Sebastião X

ETE Vale do Amanhecer X

ETE Santa Maria X

ETE Gama X X

ETE Melchior X X

Tabela 6 - Tipos de tratamento de lodo empregados nas ETEs do Distrito Federal.

Estações de 
Tratamento de Esgotos 
do DF

Tratamento empregado

Adensamento Estabilização
Condicionamento 

químico

Desaguamento

Gravidade Flotação Digestão 
aeróbia

Digestão 
anaeróbia Prensa Centrífuga Leito de 

secagem

ETE Sobradinho X X X X

ETE Brazlândia

ETE Brasília Sul X X X X X X X

ETE Brasília Norte X X X X X X

ETE Torto X

ETE Samambaia

ETE Paranoá X

ETE Riacho Fundo X X X

ETE Alagado X X

ETE Planaltina

ETE Recanto das Emas X X

ETE São Sebastião X

ETE Vale do Amanhecer

ETE Santa Maria

ETE Gama X X X

ETE Melchior X X X

3.1.2 Produção de lodos de esgotos nas ETEs do 
Distrito Federal

Para a determinação da quantidade de lodos ge-

rados nas ETEs do Distrito Federal, foram levanta-

dos os dados operacionais relativos aos volumes 

de lodo computados em cada estação de trata-

mento de esgotos. Os dados disponibilizados pela 

Caesb, por meio dos relatórios operacionais, não 
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trazem informações sobre o volume de lodo ge-

rado nas fases intermediárias. Isso ocorre porque 

diversas rotinas de descartes de lodo, tais como 

o descarte nos reatores anaeróbios, são condi-

cionadas pela disponibilidade das unidades de 

processamento e armazenamento de lodo. No 

caso dos descartes de lodo excedente dos reato-

res biológicos de lodos ativados, apenas as ETEs 

Brasília Sul e Brasília Norte realizam um controle 

do volume de lodo removido, por meio de medi-

dor de vazão instalado na rede de bombeamento 

para os adensadores por flotação. 

Na maioria das estações não há medidores de 

vazão nas linhas de descarte de lodo, a determi-

nação do volume de lodo, quando há, é feita por 

meio da quantificação volumétrica nas unidades 

de armazenamento intermediário, lagoas de lodo 

ou leitos de secagem, ou ainda pela quantidade 

removida em caminhões do tipo limpa-fossa.

Apenas as ETEs Brasília Sul, Brasília Norte, Mel-

chior e Riacho Fundo disponibilizaram dados do 

volume diário de lodo a ser desaguado, entre 

os anos de 2013 e 2014. No caso da ETE Gama, 

foram apresentados apenas dados de médias 

mensais de volume afluente. A ETE Paranoá 

apresentou dados de lodo descartado do UASB 

em 2014. Os dados passaram por tratamento 

estatístico e cálculos de carga orgânica remo-

vida (a partir de dados de vazão, concentração 

e eficiência das ETEs), e os resultados finais são 

apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 - Parâmetros e Indicadores de geração de lodo, dados médios entre os anos de 2013 e 2014.

Parâmetros ETEB SUL ETEB NORTE ETE 
MELCHIOR ETE GAMA ETE RIACHO 

FUNDO
ETE 

PARANOÁ1

Volume de esgotos afluente 
(m³/d) 91.569 41.181 74.305 17.873 4.147 7.558

Carga Orgânica afluente 
(kgDBO/d) 32.240 13.042 25.149 6.153 2.155 5.141

Carga Orgânica afluente 
(kgDBO/ m³esgoto tratado.d) 0,35 0,32 0,34 0,34 0,52 0,68

Carga Orgânica efluente 
(kgDBO/d) 1.618 618 2.308 141 46 1.385

Volume de lodo afluente2 (m3/d) 
deaguamento (m³/d) 2.159 467 476 150 102 15

Volume lodo desaguado (m³/d) 162 73 50 23 6 -

Eficiência de remoção DBO (%) 92,5 96 90 98 97,5 73

DBO removida (kg/d) 30.622 12.424 22.841 6.012 2.110 3.756

DBO removida (kg/m³esgoto) 
tratado.d) 0,33 0,30 0,31 0,34 0,51 0,50

I = m³lodo/kgDBO removida.d 0,07 0,04 0,02 0,02 0,05 0,004

Legenda: ETEB = ETE Brasília; Notas: (1) os dados informados referem-se a 2014; (2) afluente ao desaguamento 

A análise dos resultados apresentados na Tabe-

la 7 comprova, por meio do indicador I, que há 

uma maior produção relativa de lodo para aque-

las ETEs em que as tecnologias empregadas são 

predominantemente aeróbias, caso das ETEs 

Brasília Sul, Brasília Norte e Riacho Fundo. No 

caso das ETEs Melchior e Gama, em que há uma 

combinação de tratamento anaeróbio (UASB) e 

tratamento aeróbio (lodos ativados com aeração 

prolongada), a produção relativa de lodo é cer-

ca de 50% menor. A ETE Paranoá, que emprega 

apenas tratamento anaeróbio (UASB), mesmo 

com as maiores concentrações relativas de car-

ga orgânica afluente, produz aproximadamente 

10% do volume de lodo gerado nas ETEs com 

tratamento aeróbio.
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3.1.2.1 Produção de lodo desaguado

A produção de lodo desaguado, em base úmida, 

dos últimos dez anos foi levantada, e conforme 

observado na Tabela 8 e na Fig. 1, ao longo desse 

período a geração de lodo tem sido incrementa-

da, reflexo dos avanços no atendimento da po-

pulação com o tratamento de esgotos. 
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Figura 1 - Evolução da Produção de Lodo Desaguado no Distrito Federal (ton/d) entre os anos de 2004 e 2014.

Entretanto, verifica-se que nos dois últimos anos 

do levantamento ocorreu um recuo na produção 

de lodo desaguado. Segundo informações dos 

operadores do sistema, algumas alterações ope-

racionais nos processos internos podem ter fa-

vorecido essa redução; entretanto, a justificativa 

mais provável para essa diminuição diz respeito 

às limitações das unidades de desaguamento de 

lodo. Dessa forma, os valores não expressam uma 

redução na geração do lodo, mas uma queda na 

produtividade das unidades de desidratação, e o 

lodo, nesses casos, fica acumulado nas unidades 

intermediárias, tais como lagoas de lodo e leitos 

de secagem, além de estocados em tanques que 

deveriam ser unidades reserva do sistema.

3.2 Características sanitárias dos lodos 
gerados nas ETEs do Distrito Federal

As tecnologias de tratamento biológico de esgo-

tos normalmente atuam na remoção de microrga-

nismos patogênicos presentes no esgoto pela sua 

captura e concentração no lodo originado pelo 

processo de tratamento. Dessa forma, as caracte-

rísticas qualitativas, no tocante aos aspectos sa-

nitários do lodo, estão intimamente relacionadas 

com a concentração desses microrganismos, que 

por sua vez são influenciados por diversos fatores, 

tais como as condições socioeconômicas da po-

pulação, o perfil de saúde da comunidade aten-

dida pelos sistemas de esgotamento sanitário, a 

tecnologia de tratamento de esgotos empregada, 

e o tipo de tratamento a que o lodo foi submetido. 

Aliada a isso, a análise das informações relativas à 

qualidade sanitária dos lodos gerados no Distrito 

Federal considerou também a distinção entre os 

processos de tratamento a que os lodos são sub-

metidos e as variáveis operacionais de cada es-

tação, principalmente porque, segundo levanta-

mento realizado, mesmo para processos similares, 

as estratégias adotadas no tocante a descartes de 

lodo, controle do tempo de detenção hidráulica e 

da biomassa e instalações intermediárias de ar-
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mazenamento de lodo são individualizadas e não 

obedecem a um padrão de controle pré-definido.

Os principais microrganismos caracterizados 

nos lodos gerados no Distrito Federal foram as 

bactérias do grupo coliforme termotolerante e 

os helmintos. Vale ressaltar que os dados levan-

tados se referem ao monitoramento da sanidade 

do lodo desaguado, realizada nos laboratórios 

de microbiologia da Caesb, portanto abrangem 

apenas aquelas unidades que, no fluxo de trata-

mento da denominada fase sólida, contam com 

unidades de desaguamento de lodo.

Os resultados mostrados na Tabela 9 retratam 

as concentrações de bactérias coliformes ter-

motolerantes em NMP/g matéria seca de lodo 

desaguado. Os resultados obtidos nos exames 

de parasitologia dos lodos, para os parâmetros 

ovos de helmintos e ovos viáveis de helmintos 

são apresentados na Tabela 10. Esses dados 

mostram que nenhuma estação do Distrito Fede-

ral produz lodo Classe A, como determinado pela 

legislação aplicável.

Os processos de estabilização de lodo emprega-

dos nas ETEs do Distrito Federal são predominan-

temente anaeróbios, apenas na ETE Riacho Fundo 

o processo de estabilização se dá exclusivamen-

te por digestão aeróbia. Na ETE Brasília Sul, uma 

parcela do lodo é digerida aerobiamente e as es-

tações Gama e Melchior produzem lodo aeróbio 

estabilizado proveniente dos reatores biológicos. 

Assim, num total de 16 estações de tratamento de 

esgotos, 15 tratam, se não a totalidade, a maior 

parcela do lodo produzido, pela via anaeróbia, seja 

nos reatores UASB ou nos digestores anaeróbios.

3.3 Características físico-químicas dos lodos 
gerados nas ETEs do Distrito Federal

A definição da alternativa mais adequada à dis-

posição final do lodo deve estar fundamentada, 

entre outros fatores, em uma análise de suas 

características microbiológicas e físico-quími-

cas. No caso da composição físico-química, têm 

relevante importância a quantidade de matéria 

orgânica, os nutrientes, os metais pesados e os 

compostos orgânicos potencialmente tóxicos.

Foram levantadas as informações quanto à compo-

sição do lodo, a partir de pesquisas realizadas com 

o lodo de ETEs do Distrito Federal, bem como dados 

disponíveis na Caesb, que, além dos parâmetros de 

controle de qualidade para monitoramento do pro-

cesso de tratamento, dispunha dos dados de ca-

racterização do lodo para atendimento às exigên-

cias das Resoluções Conama nº 375/2006 (BRASIL, 

2006) e Resolução CONAM/DF nº 03/2006 (DIS-

TRITO FEDERAL, 2006), realizados em duas campa-

nhas. As informações levantadas foram compila-

das e são apresentadas nas Tabelas 11 e 12.

A análise da composição dos lodos de esgoto das 

ETEs do DF monitoradas mostra teores de matéria 

orgânica, macronutrientes (N, P e K) e micronu-

trientes (Zn, Cu, Fe, Mn e Mo), que são os parâme-

tros de interesse para uso agrícola, similares entre 

as diferentes estações, ao longo do tempo, uma 

vez que os dados se referem a análises do lodo em 

períodos distintos ao longo dos últimos anos. 

Foram levantados os dados disponíveis de lodos de 

algumas ETEs do Brasil (ETEs Barueri, Bichoró, Hu-

maitá, Bertioga, Suzano, Franca, Lava-pés, Campi-

na Grande, Araçatuba, Jundiaí, e Vila Leopoldina). 

Os lodos das estações de tratamento de esgotos do 

DF, quando comparados aos lodos dessas outras 

estações no Brasil, apresentam concentrações mais 

elevadas de matéria orgânica e de macronutrientes 

do que quase todas as ETEs elencadas. Destaque 

maior é dado para o fósforo, que apresenta teor 

médio acima de todas as estações em quase todos 

os experimentos, o que poderia ser explicado, entre 

outros fatores, pelas tecnologias de tratamento de 

esgotos empregadas nas ETEs do DF monitoradas, 

que se caracterizam pela remoção de nutrientes, 

o que, por sua vez, propicia a maior concentração 

desse composto no lodo.
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Tabela 8 - Produção de lodo nas ETEs do Distrito Federal - Período 2004 a 2014

ETEs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ETE Brasília Sul 49.647 53.844 54.424 59.057 53.093 62.732 59.593 56.916 61.306 69.571 60.922

ETE Brasília Norte 22.763 23.412 28.875 22.032 20.369 21.042 22.316 24.682 24.399 22.774 23.023

ETE Melchior ND 0 15.673 20.894 14.993 13.819 18.510 9.745 14.914 9.086 13.534

ETE Gama 3.234 7.259 6.390 6.709 8.275 7.836 5.907 8.499 9.397 4.307 8.537

ETE Recanto das Emas 3.878 5.281 9.356 4.558 4.357 952 3.616 2.307 13.191 4.378 1.740

ETE Sobradinho 0 0 0 225 497 4.013 17.018 17.500 9.867 2.302 1.139

ETE Riacho Fundo 2.959 2.880 2.025 680 1.022 1.404 520 1.561 778 551 ND

ETE São Sebastião 0 0 ND ND 410 1.039 3.764 3.907 5.026 ND ND

ETE Paranoá 1.750 1.870 360 381 1.200 ND ND 1.281 744 ND ND

ETE Alagado ND ND ND 138 ND 6.804 ND ND ND ND ND

Produção anual total (ton) 84.231 94.546 117.103 114.534 104.216 112.835 131.243 126.397 139.622 112.962 108.895

Produção diária (ton) 231 259 321 314 286 309 360 346 383 309 298

Fonte: Adaptado de Siesg (Caesb, 2013a) e Relatórios operacionais POE/DP/Caesb, com dados de 2004 a 2014 (CAESB, 2013b). Legenda: ND - dado não disponível

 

Tabela 9 - Estatística descritiva referente às concentrações de coliformes termotolerantes nos lodos  
desaguados das ETEs do DF.

Processo de estabilização ETE Estatística Coliformes Termotolerantes 
NMP/g matéria seca

Digestão anaeróbia

ETE Brasília Norte

Nº de dados 125
9,20E+05

1,30E+07 / 1,30E+03
3,61E+05
1,84E+06

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Recanto das Emas

Nº de dados 36
2,47E+05

6,48E+06 / 1,05E+02
3,8E+03

1,11E+06

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Sobradinho

Nº de dados 8
2,65E+06

1,47E+07 / 3,24E+05
8,52E+05
4,88E+06

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

Digestão aeróbia ETE Riacho Fundo

Nº de dados 72
1,13E+06

2,24E+07 / 1,99E+03
1,21E+05
3,83E+06

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

Digestão anaeróbia + 
Estabilização aeróbia 
(Reator biológico c/aeração 
prolongada)

ETE Brasília Sul1

Nº de dados 115
9,92E+06
7,10E+07

5,22E+03 5,41E+06
1,31E+07

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Gama

Nº de dados 76
1,74E+06

1,98E+07 /6,52E+03
5,81E+05
3,02E+06

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Melchior

Nº de dados 89
1,40E+06

1,97E+07 / 1,73E+04
5,37E+05
2,85E+06

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

Nota: (1) A estabilização do lodo na ETE Brasília Sul compreende a digestão anaeróbia do lodo primário e a digestão aeróbia do lodo aeróbio (reatores biológicos); 
o lodo químico não passa por processo de digestão.
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No caso dos micronutrientes, os lodos provenien-

tes das ETEs do Distrito Federal, frente a outras 

estações no Brasil, apresentam baixos teores de 

zinco e cobre, elementos cuja presença nos esgo-

tos pode ser associada principalmente a processos 

industriais como fabricação de tintas, borracha, 

produtos farmacêuticos, pilhas elétricas, indústria 

têxtil, galvanoplastia. Isso poderia justificar essa 

característica do lodo, visto que o Distrito Federal 

não possui polos industriais de proeminência.

Tabela 10 - Estatística descritiva referente às concentrações de ovos de helmintos e ovos viáveis de helmintos nos 
lodos desaguados das ETEs do DF.

Processo de estabilização ETE Estatística Nº de ovos de 
helmintos/g matéria seca

Nº de ovos viáveis de 
helmintos/g matéria seca

Digestão anaeróbia

ETE Brasília Norte

Nº de dados 112
1,28

4,39 / 0,00
1,19
1,00

112
1,19

4,39 /0,00
1,16
0,97

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Recanto das Emas

Nº de dados 24
4,51

15,91 / 0,41
3,20
4,05

24
3,65

11,00 / 0,00
2,59
3,28

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Sobradinho

Nº de dados 6
6,3

11,84 / 2,13
5,66
3,97

6
5,23

8,98 / 0,00
5,66
3,78

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

Digestão aeróbia ETE Riacho Fundo

Nº de dados 52
7,50

36,19 / 0,00
5,40
7,33

52
6,36

28,57 / 0,00
4,54
5,99

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

Digestão anaeróbia + 
Estabilização aeróbia 
(Reator biológico c/aeração 
prolongada)

ETE Brasília Sul1

Nº de dados 89
1,64

7,00 / 0,00
1,19
1,50

89
1,51

7,00 / 0,00
1,13
1,41

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Gama

Nº de dados 73
9,29

31,87 / 0,00
6,90
7,31

73
8,25

30,23 / 0,00
6,11
6,54

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão

ETE Melchior

Nº de dados 103
5,66

27,80 / 0,00
4,22
5,58

103
5,01

21,90 / 0,00
4,05
4,91

Média

Máx./Mín.

Mediana

Desvio padrão
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Tabela 11 - Composição dos lodos de esgotos gerados nas ETEs do DF quanto aos parâmetros agronômicos,  
expressos em base seca.
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Caracterização inicial do lodo Caesb
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pH em água destilada (1:5) - 5,6 – 8,1 5,8 – 7,4 - 7,7 7,23 6,6 7,50 5,8 7,09

Umidade % 87,2 86,6 83 84 81 84

Fósforo Total g.kg-1 20 - 40 32,4 – 37,4 30,9 – 37,1 26,2 75,6 46,6 32,9

Matéria Orgânica Total(8) g.kg-1 600- 630 634,5 – 656,9 473,6 – 568,2 579,5 544,1 516,38 491,22 413,42 543,49

Carbono Orgânico Total g.kg-1 329,3 309,2 293,4 279,1 234,9 308,8

Nitrogênio Total Kjeldahl g.kg-1 44,7 49,8 54,3 60,9 40,5 43,9

Nitrogênio Amoniacal g.kg-1 25,4 13,3 6,0 4,7 1,5 5,1

Nitrogênio de Nitrato mg / kg 3,36 3,36

Nitrogênio de Nitrito mg / kg 3,36 3,39

Nitrogênio Total g.kg-1 10 - 50 51,8 – 56,9 41,2 – 53,3 58,9 44,7 49,8 54,3 60,9 40,5 43,9

Enxofre g.kg-1 8,2 – 12,2 8,2 – 9,4 9,3 – 9,6 6,9 2,6 1,4 24,0 14,0 24,6 6,7

Sólidos Totais % 128 134,0 505,7 559,2 624,6 427,3

Sólidos Totais Fixo % 41 41,0 356,3 394,4 418,3 53,3

Sólidos Totais Voláteis % 89 93,0 149,4 164,8 206,4 374,0

Cálcio Total g.kg-1 10 - 12 13,3 – 16,7 15,9 – 26,7 1,7 20,2 20,3 12,4 10,4 6,8 5,8

Magnésio Total g.kg-1 3 - 5 6,3 – 6,8 6,7 – 7,1 4,7 14,1 18,3 2,6 1,6 1,7 1,0

Potássio Total g.kg-1 5 - 10 2,9 – 4,0 3,5 – 4,5 3,6 3,8 6,8 1,1 2,2 1,1 1,0

Sódio Total g.kg-1 - 0,61 – 0,82 0,70 – 0,90 0,52 5,7 2,5 0,6 0,7 0,7 1,4

Alumínio Total g.kg-1 10,00 – 12,00 36,22 – 45,40 43,27 – 53,00 36,1 40,5 33,0 22,6 17,4 37,4 42,9

Ferro Total g.kg-1 7,00 – 11,00 22,15 – 24,39 23,69 – 26,16 32,6 25,6 24,4 12,9 15,9 21,7 21,7

Notas sobre as fontes dos dados: 
(1) Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, caracterização de lodo
(2) Laboratório do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados – Embrapa (biossólido seco: teor de água 100 g/ kg; média de seis amostras) 
(3) Instituto Agronômico de Campinas (biossólido seco: teor de água- 100 g /kg; média de duas amostras)
(4) Embrapa - Laboratório do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, caracterização do lodo 
(5) Plano de caracterização de lodo desaguado, realizado em 2009, em laboratório contratado pela Caesb; ETEB = ETE Brasília
(6) Plano de caracterização de lodo desaguado realizado em 2012, pelo laboratório São Lucas, contratado da Caesb; ETEB = ETE Brasília

Tabela 12 - Composição dos lodos de esgotos gerados nas ETEs do DF quanto às substâncias inorgânicas,  
expressos em base seca.
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Antimônio Total mg/kg ND ND ND 32,30 ND ND ND 2,36

Arsênio Total mg/kg - - <0,1 ND ND ND 3,36 ND ND ND 5,33

Bário Total mg/kg 129,3 90,8 101,3 104,10 63,48 51,31 81,96 82,28

Cádmio Total mg/kg <2 - 2,3 – 2,5 3,78 3,81 1,87 2,83 ND ND ND ND

Cobre Total mg/kg 70 - 85 126 - 
243

138 – 
156 155,4 247,90 169,49 209,54 504,4 83,01 66,24 75,17 86,15

Chumbo Total mg/kg 50 - 90,4 – 
95,6 29,41 33,90 99,59 28,30 14,32 19,91 23,41 25,94

Cromo Total mg/kg 48 - 56 - 33,2 – 
39,6 33,61 38,14 53,94 37,73 34,18 44,53 59,39 39,41

Mercúrio Total mg/kg 4 - <0,1 8,18 1,22 1,23 ND 1,83 1,78 1,53 1,26

Molibdênio Total mg/kg - - <0,1 ND ND ND 20,70 4,46 3,47 4,16 8,92

...continua
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Tabela 12 - Continuação...
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Níquel Total mg/kg 2,5 – 5,2 - 12,7 – 
19,1 21,01 21,19 10,37 15,72 11,79 12,52 13,47 10,19

Selênio Total mg/kg - - <0,1 ND ND ND 16,80 ND ND ND 115,03

Zinco Total mg/kg 320 - 
350

676 - 
733

594 – 
624 536,4 760,5 796,61 1.906,6 522,01 312,56 284,86 317,82 448,58

Manganês mg/kg 79 -81 83 - 
124

116 – 
138 46,7 45,59

Boro mg/kg - 13,3 – 
26,1

13,6 – 
17,1 7,4 ND ND ND 29,70 ND

Notas sobre as fontes dos dados:
(1) Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, caracterização de lodo
(2) Laboratório do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados – Embrapa (biossólido seco: teor de água 100 g/ kg; média de seis amostras) 
(3) Instituto Agronômico de Campinas (biossólido seco: teor de água -100 g /kg; média de duas amostras)
(4) Embrapa - Laboratório do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, caracterização do lodo 
(5) Plano de caracterização de lodo desaguado, realizado em 2009, em laboratório contratado pela Caesb; ETEB = ETE Brasília
(6) Plano de caracterização de lodo desaguado realizado em 2012, pelo laboratório São Lucas, contratado da Caesb; ETEB = ETE Brasília

Os resultados mostraram baixos teores dos me-

tais As, Cu, Pb, Cd, Mn, Se, Ni, Hg, Ba, Sb, B, Mo 

e Zn, o que decorre, principalmente, da carac-

terística doméstica dos esgotos do Distrito Fe-

deral. Ao se compararem as concentrações ob-

tidas para todos os elementos inorgânicos das 

amostras dos diferentes lodos com os limites 

de concentração estabelecidos pela Resolução 

03/2006 do CONAM-DF (Conselho de Meio Am-

biente do Distrito Federal) (DISTRITO FEDERAL, 

2006) e pela Resolução no 375/2006 do Conama 

(BRASIL, 2006), verifica-se que todas as concen-

trações estão bem abaixo dos respectivos limites. 

Como aspecto positivo em relação à composição 

do lodo dessas estações, é possível destacar o 

conteúdo de matéria orgânica, que, segundo di-

versos autores, pode melhorar a resistência dos 

solos à erosão e ao adensamento, ativando a vida 

microbiana dos solos e aumentando a resistência 

das plantas às pragas e doenças.

4 CONCLUSÕES
Em comparação com outras ETEs no Brasil, os lodos 

gerados nas ETEs do DF apresentaram baixos teores 

de metais e elevada concentração de matéria orgâ-

nica e de macronutrientes, possivelmente associa-

dos, entre outros fatores, à inexistência de polos in-

dustriais de grande porte na região e aos processos 

de tratamento de esgotos que foram concebidos 

para realizarem a remoção de nutrientes.

Os resultados obtidos no presente estudo de-

monstram que, em relação à sanidade, os lodos 

gerados nas ETEs do DF não podem ser destinados 

ao uso agrícola. Entretanto, os maiores obstáculos 

a serem vencidos para a implementação da dispo-

sição agrícola do lodo são, na verdade, de solução 

tecnicamente simples e de baixo custo, pois essa 

solução envolve o emprego de processos para hi-

gienização do lodo, de maneira a atender aos pa-

drões para lodo Classe A na legislação pertinente, 

além da redução de umidade, o que reduziria os 

custos com transporte e manejo do lodo.
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Resumo
Este artigo avalia, por meio de modelagem computacional, a implantação de um reservatório de detenção sob 

logradouro para controle dos alagamentos em área de urbanização consolidada do Recife/PE. Para isso, foram 

obtidos os dados físicos da área (cadastro da microdrenagem; percentual de impermeabilização do solo; taxa 

de infiltração; chuva de projeto; e curva de maré), integrando-os ao modelo SWMM (Storm Water Management 

Model). O reservatório foi dimensionado pelo método das chuvas e ajustado às condições locais, resultando em 

um volume de 740m³. Os resultados mostraram que houve redução dos picos de cheia, em 63,85%, e conse-

quentemente a diminuição da área de alagamento. A capacidade percentual de acumulação do reservatório 

proposto foi de 45%, quando simulados os eventos de chuva de dois anos de recorrência. Apesar do desempe-

nho satisfatório, o custo de implantação do reservatório é elevado e ele necessita de manutenção sistêmica.

Palavras-chave: Urbanização. Alagamentos. Modelo Hidráulico-Hidrológico (SWMM). Reservatório de De-

tenção. Logradouros.

Abstract
This article evaluates, through computational modeling, the implementation of a reservoir of detention under street 

for flooding control in consolidated urbanization area of Recife/PE. For this purpose, the physical data of the area (mi-

crodrainage register, percentage of waterproofing of the soil, infiltration rate, project rainfall project, and tide curve) were 

obtained by integrating them with the SWMM (Storm Water Management Model) model. The reservoir was dimensioned 

by the rainfall method and adjusted to local conditions, resulting in a volume of 740m³. The results showed that there 

was a reduction of the flood peaks, in 63.85%, and consequently the reduction of flood area. The percentage capacity 

of accumulation of the proposed reservoir was 45%, when simulated rainfall events of two years of recurrence. Despite 

satisfactory performance, the cost of reservoir implantation is high, and it requires systemic maintenance.

Keywords: Urbanization. Floods. Hydraulic-Hydrological Model (SWMM). Detention Reservoir. Streets.
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1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os municípios brasilei-

ros apresentaram um processo acelerado e não 

planejado de urbanização. O desenvolvimento 

deste processo produziu grandes alterações no 

ambiente urbano, que se projetaram em impac-

tos significativos sobre a drenagem das águas 

pluviais. Com o aumento das áreas imperme-

abilizadas, há uma diminuição do escoamento 

subterrâneo e subsuperficial, e um consequente 

aumento do escoamento superficial. O reflexo 

negativo desse aumento é o sobrecarregamento 

da infraestrutura de drenagem existente, princi-

palmente nos pontos mais frágeis do sistema, re-

sultando em pontos críticos de alagamento du-

rante os períodos chuvosos (SILVA JUNIOR; SILVA, 

2016; SILVA JUNIOR, 2015).

Tucci (2000) afirma que a impermeabilização de 

7% da área dos lotes já acarreta a duplicação do 

escoamento superficial. Nos casos mais extre-

mos, considerando uma impermeabilização de 

80% da área do lote, é possível que o escoamen-

to superficial seja oito vezes maior.

Essa situação se agrava principalmente nas planí-

cies costeiras, como é o caso da cidade do Recife, 

que teve seu processo de ocupação urbana de for-

ma desordenada e possui um sistema de drenagem 

altamente vulnerável às oscilações de maré, po-

dendo provocar sérios problemas de alagamentos 

em períodos de chuvas intensas combinados com 

eventos de maré de sizígia. No início da formação 

da cidade, o coeficiente de escoamento superficial 

(runoff) era da ordem de 0,15, ou seja, 15% da água 

precipitada escoava superficialmente. Atualmente, 

com o município fortemente urbanizado, o runoff 

em algumas áreas pode superar 0,80. Com esse ce-

nário, foram identificados pela Empresa de Manu-

tenção e Limpeza Urbana - EMLURB, 159 pontos de 

alagamentos em toda a cidade (Silva Junior & Silva, 

2016; EMLURB, 2016).

O planejamento da rede de drenagem integrado 

com o desenho urbano é o primeiro passo para 

reduzir os problemas relacionados aos alaga-

mentos urbanos. Como na maioria das cidades 

brasileiras não há esse tipo de planejamento, o 

que ocorre, muitas vezes, é a adoção de medidas 

estruturais que contornem essa falha. Por muito 

tempo, a política higienista que norteava as solu-

ções da drenagem urbana, baseada na canaliza-

ção dos escoamentos, apenas transferindo para 

jusante as inundações, fez com que a população 

arcasse com duas consequências: custo de sis-

tema clássico de drenagem mais alto e maiores 

inundações (SILVA JUNIOR et al., 2017b).

Atualmente, a tendência moderna na área de dre-

nagem urbana é a utilização de dispositivos ou 

medidas de controle dos escoamentos, evitando, 

assim, os alagamentos nos centros urbanos. Essas 

medidas, conhecidas como técnicas alternativas/

compensatórias de drenagem, buscam controlar 

os escoamentos por meio da recuperação da ca-

pacidade de infiltração ou da detenção do esco-

amento adicional gerada pela superfície urbana. 

Baptista et al. (2011) definem essas técnicas como 

dispositivos que buscam neutralizar os efeitos da 

impermeabilização do solo sobre os processos 

hidrológicos, com benefícios para a qualidade de 

vida e a preservação ambiental. 

Para implementação das medidas citadas é ne-

cessário, primeiramente, avaliar o efeito das 

possíveis modificações a serem realizadas e as 

soluções mais eficientes para cada situação, 

empregando na maioria dos casos modelos hi-

drológicos/hidráulicos para as condições atuais 

e futuras da bacia. Existem diversos modelos hi-

drológicos para várias finalidades. Os modelos 

hidrológicos disponíveis com o objetivo de de-

terminar vazões de cheia em bacias hidrográficas 

são denominados de chuva-vazão e, como exem-

plos, têm-se: o Model for Urban Sewers (MOUSE), 

o Hydrological Model System (HEC-HMS) e o Storm 
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Water Management Model (SWMM) (LIONG & 

YBRAHIM, 1994; FORMIGA et al., 2016).

Diante da necessidade de mitigar os impactos dos 

alagamentos urbanos no Recife, recentemente 

vêm-se estudando técnicas compensatórias de 

drenagem que melhor se adequam ao desenho 

urbano atual da cidade. É nessa realidade que os 

reservatórios de detenção em logradouros têm-se 

mostrado uma técnica possível de ser implantada, 

apresentando também resultados satisfatórios 

de redução dos picos de vazões e da sobrecarga 

do sistema de microdrenagem. Estudos recentes 

em pontos críticos de alagamentos da cidade fo-

ram desenvolvidos por Cabral et al. (2009), Silva & 

Cabral (2014), Silva Junior et al. (2017a) e Oliveira 

(2017), em que se verificou o desempenho hidráu-

lico da citada técnica junto com a diminuição dos 

níveis de alagamentos, a partir de simulações hi-

dráulico-hidrológicas.

Em 2007, o reservatório de detenção proposto por 

Cabral et al. (2009) foi efetivamente construído no 

bairro do Espinheiro, zona norte do Recife, entre 

as ruas Conselheiro Portela e Santo Elias, com um 

volume de armazenamento de 200m³. A estrutu-

ra de drenagem custou à prefeitura da cidade um 

investimento de R$ 336.446,54 e diminuiu signifi-

cativamente a incidência de alagamentos na área, 

que antes chegava a uma altura de 50 centímetros. 

Com a implantação da citada obra, os prejuízos fi-

nanceiros para os comerciantes locais, bem como 

os transtornos para mobilidade urbana na área fo-

ram reduzidos em dias de chuva (MELO et al., 2013; 

SILVA JUNIOR et al., 2017b).

Dentro desse contexto, o presente estudo avalia, por 

meio de modelagem computacional, a proposta de 

implantação de um reservatório de detenção on-li-

ne a rede de drenagem, locado em logradouro, para 

reduzir o impacto hidrológico da impermeabilização 

do solo em área do Recife-PE. Em complemento, é 

apresentado um estudo de viabilidade financeira 

para a construção da citada estrutura de drenagem.

2  METODOLOGIA
2.1 Área de Estudo 

O ponto de alagamento encontra-se localizado 

na bacia do rio Jiquiá (principal afluente do rio 

Tejipió), situado no bairro do Jiquiá, mais especi-

ficamente no cruzamento entre a Avenida Dou-

tor José Rufino e a Rua João Teixeira (Fig. 1). 

Silva SR, Silva Junior MAB, Oliveira RLM

Figura 1 - Localização e delimitação da área de estudo.
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A área de estudo apresenta 16,36ha e foi defini-

da pela extensão do sistema de microdrenagem 

local até o seu exutório, no rio Jiquiá.

A área de contribuição ao ponto de alagamento, 

que segundo a Lei Municipal Nº 16.176 de Uso 

e Ocupação do Solo da Cidade do Recife (Recife, 

1996) possibilita alto poder construtivo (aden-

samento/ocupação), possui uma taxa de imper-

meabilização do solo superior a 90% e é predo-

minantemente residencial, com concentração de 

estabelecimentos comerciais e escolas. Possui 

uma área aproximada de 7,6ha. 

Os dados censitários do IBGE mostraram que a po-

pulação residencial do bairro do Jiquiá aumentou 

31% entre os anos de 2000 e 2010 (IBGE, 2000, 

2010). Tucci (2000) afirma que um habitante in-

troduz cerca de 49m² de área impermeável na ba-

cia e para cada 10% de área impermeável, ocor-

re cerca de 100% de aumento no coeficiente de 

escoamento de cheia e no volume de escoamento 

superficial. Assim, esse crescimento acelerado 

tem comprometido a infraestrutura de drenagem, 

que não acompanha o processo de urbanização, 

refletindo na sobrecarga das tubulações existen-

tes e ocasionando os alagamentos (Fig.2).

 
Figura 2 - Alagamento na Avenida Doutor José Rufino em 09 de maio de 2016 (a) e em 30 de maio de 2016 (b).

Fonte: CTTU (2016).

2.2 Modelo Hidráulico-Hidrológico 

Para a modelagem hidráulica-hidrológica foi utili-

zado o software SWMM (Storm Water Management 

Model), desenvolvido pela United States Environ-

mental Protection Agency (US EPA) em 1971, na sua 

versão mais recente, a 5.00.22. Consiste num mo-

delo dinâmico “chuva-vazão”, com código fonte 

aberto e que tem sido amplamente utilizado por di-

versos pesquisadores, auxiliando no planejamento 

e no desenvolvimento de projetos relacionados ao 

escoamento de águas pluviais e esgotos sanitários.

O funcionamento computacional do modelo é di-

vidido em quatro módulos de simulação: Runoff, 

que compreende a transformação chuva-vazão 

e gera o escoamento superficial; Transport, que 

é responsável pela propagação do escoamen-

to através da rede de drenagem pelo método da 

onda cinemática; Extran, que realiza a simulação 

hidráulica em condutos e canais por meio do mé-

todo hidrodinâmico; e Storage/Treatment, que é 

responsável pela simulação de processos de tra-

tamento e armazenamento, visando à qualidade 

da água. Na modelagem realizada, foram utiliza-

dos apenas os três primeiros módulos.

No ambiente do modelo, o sistema de drenagem 

é representado por junções/nós (poços de visita) e 

condutos (galerias e tubulações), atribuindo-lhes 
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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 impermeáveis (%); coefi-

ciente de rugosidade de Manning (s/m1/3) para as 

áreas permeáveis e impermeáveis; e profundidade 

de armazenamento em depressões (mm) para as 

áreas permeáveis e impermeáveis. As variáveis de 

entrada compreendem as séries de dados de pre-

cipitação e maré, e taxas de infiltração. 

2.2.1 Parâmetros Físicos e Séries Variáveis  
de Entrada

a) Parâmetros:

1) Cadastro da rede de drenagem: O cadastro do 

sistema de microdrenagem de águas pluviais da 

área em estudo foi cedido, em ambiente CAD, 

pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Ur-

banos - Empresa de Manutenção e Limpeza Ur-

bana (EMLURB), da prefeitura do Recife. Foram 

coletadas informações dos poços de visita (loca-

lização, profundidade, cotas da tampa e do ra-

dier) e das galerias (comprimento, declividade, 

geometria do conduto).

2) Sub-bacias: Com a definição da área da abran-

gência do estudo, foram feitas as subdivisões de 

cada área de contribuição a cada poço de visita 

considerado no modelo, resultando num total 

de 12 sub-bacias. Esse processo foi realizado no 

ambiente CAD, com base na delimitação dos lo-

tes e quadras (dados da UNIBASE do Recife), na 

topografia da área (curvas de nível de 1m dispo-

nível no site de Informações Geográficas do Re-

cife - ESIG) e nos subsistemas de microdrenagem 

existentes (cadastro de drenagem da EMLURB). 

Após esse processo, foram obtidas as seguintes 

características físicas:

• Área e largura das sub-bacias: A área foi obti-

da em CAD, após o processo de delimitação das 

sub-bacias descrito anteriormente. A largura foi 

obtida pelo método do retângulo equivalente (Eq. 

1), em função da largura equivalente - Le (Eq. 2) e 

do coeficiente de compacidade - Kc (Eq. 3).

 
 (1)

 

 (2)

 
 (3)

 

Onde: W - largura da sub-bacia (m); A - área da 

sub-bacia (m²); Le - largura equivalente (m); P - 

perímetro da sub-bacia (m); Kc - coeficiente de 

compacidade.

• Declividade: As declividades superficiais de cada 

sub-bacia foram obtidas por meio do nivelamen-

to topográfico dos topos dos poços de visita exis-

tentes, com base no cadastro de microdrenagem 

cedido pela EMLURB. 

• Taxa de impermeabilização: O cadastramen-

to de áreas verdes, ruas não pavimentadas e lo-

tes com solo exposto foi realizado em ambiente 

CAD, utilizando as ortofotos da cidade do Recife, 

do ano de 2013, disponibilizadas no site do ESIG 

- Informações Geográficas do Recife. A validação 

desse cadastramento foi feita com imagens mais 

recentes do Google Earth e visitas ao local. Com 

a aplicação desses recursos, foi possível observar 

que a maioria das sub-bacias possui sua superfí-

cie 100% impermeabilizada.

• Coeficiente de rugosidade de Manning e pro-

fundidade de armazenamento em depressões: os 

valores utilizados, inicialmente, foram sugeridos 

por Canholi (2015), Silva & Cabral (2014) e Silva 

Junior et al. (2017a) - Coeficiente de rugosida-

de de Manning (Áreas Permeáveis: 0,15s/m1/3/

Silva SR, Silva Junior MAB, Oliveira RLM
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Áreas Impermeáveis: 0,024s/m1/3) e altura de 

armazenamento em depressões (Áreas Permeá-

veis: 0,20pol - 5mm/Áreas Impermeáveis: 0,10pol 

– 2,54mm). É importante salientar que, na etapa 

de calibração do modelo, tais valores foram alte-

rados até que se representassem, para os eventos 

simulados, a extensão e a profundidade dos ala-

gamentos observados no local.

b) Variáveis:

1) Chuva de projeto: foram utilizados os dados 

horários de precipitação da estação Areias - 

261160621A, operada pelo CEMADEN (Centro 

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 

Naturais), localizada num raio aproximado de 4 km 

de distância da área estudada. Para as simulações 

hidrológicas, considerou-se o evento chuvoso 

ocorrido no dia 09 de maio de 2016, com duração 

de 23 horas e um total precipitado de 121,8mm. 

Também foi considerado o evento chuvoso que 

ocorreu em 30 de maio de 2016, com duração de 

14 horas e um total precipitado de 112,80mm.

2) Curva de maré: essa variável foi utilizada como 

condição de contorno no exutório do sistema. To-

mando por base os eventos de chuva considera-

dos, foram obtidos os oito registros de alturas de 

maré (4 preamares e 4 baixa-mares) na tábua de 

maré do Porto do Recife, disponibilizado no site 

da Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN 

(DHN, 2016). 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 de chuva simulados. Os va-

lores obtidos foram convertidos para o Sistema 

de Referência de Nível da Cidade do Recife, que 

está nivelado ao zero Hidrográfico do Porto do 

Recife, de acordo com o Departamento Nacional 

de Portos e Viação Náutica - DNPVN.

3) Taxa de infiltração: o SWMM considera três 

modelos diferentes para a determinação da va-

riável infiltração da chuva em zona não saturada 

do solo nas áreas permeáveis (modelo de infil-

tração de Horton, Green-Ampt e Curva Núme-

ro do SCS). Dentre estes, optou-se pelo modelo 

de Horton (Eq. 4 e 5), e os termos da equação 

foram obtidos a partir dos testes de infiltração 

realizados pela EMLURB (EMLURB, 2016) numa 

área próxima da Avenida Doutor José Rufino, re-

sultando na Eq. 6 a seguir:

 
 (4)

 
 (5)

Onde: I
t
 - taxa de infiltração no tempo (mm/h); I

b
 - 

taxa de infiltração final (mm/h); I
o
 - taxa de infiltra-

ção inicial (mm/h); t - tempo (h); k - constante de 

decaimento (s-1); F
c
 - área sob a curva de infiltração.

  (6)

Com base na equação da curva de infiltração apre-

sentada (Eq. 6), ajustada à equação de Horton, foi 

possível a obtenção dos parâmetros para a inser-

ção no modelo: as taxas máxima e mínima de infil-

tração (273,81mm/h e 217,188mm/h, respectiva-

mente), e a constante de decaimento (1,788).

2.2.2 Montagem da Rede de Drenagem  
no Modelo

Na Fig. 3 é apresentado o layout do modelo, com 

base nas informações descritas anteriormente, 

mostrando a rede de drenagem implantada no 

SWMM. Entre as seções transversais dos condutos 

disponíveis no programa, optou-se pelas tubula-

ções de concreto, circulares e com preenchimen-

to, devido ao acúmulo de sedimentos depositados 

no fundo das galerias. O coeficiente de rugosida-

de de Manning adotado foi de 0,011s/m1/3, carac-

terístico de condutos fechados de concreto.
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Figura 3 - Rede de drenagem implantada no modelo SWMM.

2.2.3 Calibração e Validação do Modelo

Na ausência de sensores de nível ou de medido-

res de vazão na área estudada, necessários para  

processar um estudo de sensibilidade, calibração 

e validação dos parâmetros, optou-se por realizar 

uma calibração simplificada do modelo, base-

ada somente no ajuste do volume de inundação 

simulado ao observado durante a ocorrência do 

evento de 09 de maio de 2016, apenas no ponto 

de controle. Esse mesmo procedimento também 

já foi adotado por outros autores, como Silva & 

Cabral (2014) e Silva Junior et al. (2017a).

Procedendo dessa forma, a calibração obtida 

pode ser definida como um processo expedi-

to, uma vez que a mesma foi realizada de forma 

manual, por meio da manipulação de dois parâ-

metros: coeficiente de rugosidade de Manning 

e profundidade de armazenamento em depres-

sões, ambos para as áreas permeáveis e imper-

meáveis de cada sub-bacia. Os valores atribuídos 

a tais parâmetros variaram dentro dos intervalos 

apresentados na Tabela 1, sugeridos no manual 

do usuário do SWMM (Eletrobrás/PROCEL-SANE-

AR, 2012).

Tabela 1 - Intervalos de coeficientes adotados no 
modelo.

Parâmetro Mínimo Máximo

Coeficiente de 
rugosidade de Manning 

(s/m1/3)

Área permeável 0,010 0,040

Área impermeável 0,100 0,800

Prof. de armazenamento 
em depressões (mm)

Área permeável 1,27 2,54

Área impermeável 2,54 7,62

Fonte: Eletrobrás/PROCEL-SANEAR (2012).

De uma maneira geral, o objetivo desse processo 

foi representar a condição atual do sistema, consi-

derando a inundação no cruzamento entre a Ave-

nida Doutor José Rufino e a Rua João Teixeira (ponto 

de controle), manipulando-se os parâmetros cita-

dos anteriormente, a fim de que o volume máximo 

de alagamento simulado no sobredito cruzamento 

estivesse compatível com a vistoria procedida no 

local durante o evento de chuva considerado.

Para validar os valores de vazão afluentes ao pon-

to de controle, realizou-se uma nova simulação 

considerando o evento chuvoso de 30 de maio de 

2016, que apresentou características semelhan-

tes ao evento de precipitação utilizado na cali-

bração. Em complemento, foi realizada uma ve-
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rificação desses resultados, comparando-os com 

os valores de vazão obtidos pelo Método Racional 

(Eq. 7), que é bastante utilizado nos projetos de 

bacias pequenas ≤ 2 km² (Tucci, 2015), como é o 

caso da área de contribuição ao ponto de controle.

  (7)

Onde: Q - vazão (m³/s); C - coeficiente de escoa-

mento; i - intensidade da precipitação de projeto 

(mm/h), A - área da bacia contribuinte (ha). 

2.3 Dimensionamento do Reservatório 

O critério normalmente utilizado para o dimen-

sionamento dos reservatórios é não permitir que 

a vazão máxima da área, que passou pelo proces-

so de desenvolvimento, supere a vazão máxima 

nas condições pré-existentes, para um tempo de 

retorno escolhido.

Existem diferentes métodos para a estimativa do 

volume de detenção, muitos dos quais são de-

nominados de simplificados. A experiência tem 

mostrado que os métodos baseados na utilização 

de modelos hidrodinâmicos (SWMM, HEC-RAS, 

etc.) compensam o esforço adicional na etapa 

de dimensionamento, visto que permitem uma 

economia dos custos e a detecção de falhas de 

dimensionamento hidráulico no projeto, impossí-

veis de serem visadas com as metodologias mais 

simplificadas (Neves et al., 2005).

Com a utilização do SWMM, visando simular a 

eficiência da solução proposta para o dimensio-

namento preliminar do reservatório de detenção, 

foram aplicados métodos que definem o volume 

de armazenamento e também a vazão pelo Méto-

do Racional e equação da continuidade (Qs). 

Dentre os métodos existentes para obtenção do 

volume de armazenamento, optou-se pela apli-

cação do método das chuvas (Eq. 8), definido por 

Baptista et al. (2011), devido à reduzida quanti-

dade de parâmetros de entrada para a adoção de 

tal método, necessitando basicamente, das cur-

vas IDF/PDF relativas a longos períodos. 

  (8)

Onde: DHmáx - altura máxima a armazenar (m); 

P (D, T) - precipitação máxima (mm); qs - vazão 

específica (mm/min); D - duração da precipitação 

(min ou h). 

 
 (9)

Onde: q
s
 - vazão específica (mm/min); Q

s
 - vazão 

de saída (m³/s); A
a
 - área de drenagem efetiva 

(m²); Aa - A (área da bacia em m²) x C (coeficiente 

de escoamento pós-urbanização). 

Logo, o volume máximo de armazenamento será 

dado pela Eq. 10:

     

  (10)

Onde: V
máx

 - volume máximo (m³).

Neste trabalho, optou-se pelo dimensionamento 

de um reservatório de detenção on-line, ou seja, 

encontra-se locado ao longo da rede de drena-

gem principal e restitui o escoamento de forma 

atenuada e retardada ao sistema de drenagem, de 

maneira contínua, normalmente por gravidade. 

Após a definição do volume de armazenamento, o 

reservatório foi projetado e implantado no SWMM, 

onde foram simuladas novas hidrógrafas para ava-

liar a redução das vazões de pico e do volume de 

alagamento, durante os eventos considerados. 

Por fim, foi realizada uma estimativa de custo 

inerente à construção da sobredita estrutura, 

considerando o levantamento de quantitativos 
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do projeto básico do reservatório e a tabela de 

preços mais recente da EMLURB (EMLURB, 2018), 

que é o órgão gestor da drenagem urbana do Re-

cife, com data base: julho/2018.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise dos Eventos Simulados

Conforme já mencionado, foram simulados dois 

eventos extremos de precipitação, ambos registra-

dos no mês de maio de 2016. Juntos, os dois even-

tos ocorridos nos dias 09 e 30 totalizaram uma al-

tura pluviométrica de 234,60mm, representando 

71,33% do total precipitado no sobredito mês. Para 

ambos os eventos considerados, a recorrência cal-

culada foi de 2 anos, com base na nova equação IDF 

do Recife, desenvolvida no âmbito do Plano Diretor 

de Drenagem Urbana do Recife (EMLURB, 2016).

A Fig. 4 mostra a distribuição pluviométrica dos 

eventos simulados e a representação da curva de 

maré. Observa-se que, no evento do dia 09, o perí-

odo de maior precipitação, que se concentrou en-

tre 14 e 16h, ocorreu pouco tempo antes de a maré 

atingir seu pico de 2,3m, registrado às 18h06. É vá-

lido destacar que, nos dois dias que antecederam 

o evento, foi registrado apenas 1,6mm de chuva, o 

que garante que o sistema de drenagem não esta-

ria sobrecarregado no momento da ocorrência do 

evento. Mesmo assim, a chuva do dia 09 ocasionou 

alagamentos significativos não só no ponto crítico 

estudado, mas também em vários pontos da cida-

de do Recife, prejudicando seriamente o tráfego de 

veículos e causando prejuízos econômicos. 

Esse problema voltou a se repetir no dia 30 e 

causou transtornos similares aos observados no 

evento do dia 09. Também se observaram altos 

índices de precipitação nas horas que antecede-

ram o pico da maré, às 10h45. Nos dois dias que 

antecederam a ocorrência desse evento, foram 

registrados apenas 3,6mm de precipitação.

Em termos de total precipitado, verifica-se a simi-

laridade entre os eventos simulados (evento do dia 

09 = 121,80mm e evento do dia 30 = 112,80mm), 

porém encontram-se distribuídos numa escala 

temporal diferente (evento do dia 09 = 23h e even-

to do dia 30 = 14h). Quando analisada a maré, o 

evento do dia 09 apresentou amplitude de 2,4m, 

caracterizando uma maré de sizígia. Já no evento 

do dia 30, a amplitude de maré registrada foi de 

1,4m, caracterizando uma maré de quadratura.

De maneira geral, durante a ocorrência dos even-

tos considerados, observou-se na área de estudo 

que a lâmina d’água máxima de alagamento, ob-

tida em campo e com moradores locais, chegou a 

17cm. Na oportunidade também se definiu uma 

planície de alagamento, com o auxílio do AutoCAD 

2015, que correspondeu a uma área aproximada de 

2908,00m² e um volume de alagamento aproxima-

do de 494,36m³.

Figura 4 - Gráfico relacionando precipitação e maré em 09 de maio de 2016 (a) e em 30 de maio de 2016 (b).
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3.2 Simulação da Condição Atual

A calibração simplificada do modelo buscou 

representar a condição atual dos alagamentos 

ocorridos na Avenida Doutor José Rufino. As lâ-

minas e os volumes de alagamentos simulados 

no ponto de controle, representado pelo poço 

de visita Nó-28 no SWMM, foram ajustados aos 

valores medidos em campo. Com os ajustes rea-

lizados, verificou-se que a simulação do evento 

de 09 de maio de 2016 apresentou resultados 

de lâmina e volume de alagamentos bem próxi-

mos aos valores observados, com erros médios 

de continuidade para o escoamento superfi-

cial de -0,08% e propagação de vazão -4,01%  

(Tabela 2).

O balanço hídrico da área mostrou que, dos 

121,80mm precipitados no dia 09, apenas 

2,12mm se infiltraram, representando apro-

ximadamente 2% do total precipitado, en-

quanto  98% se converteram em escoamento  

superficial. Esse dado condiz com a alta taxa  

de impermeabilização do solo presente na  

área estudada.

Tabela 2 - Principais resultados obtidos na simulação 
da condição atual.

Aspectos Observado Simulado

Lâmina d'água máxima  
de alagamento 0,17 0,15

Volume máximo de inundação 494,36 436,20

Erros
Escoamento superficial 1,27 2,54

Propagação de vazão 2,54 7,62

No que se refere aos erros de continuidade encon-

trados durante o processo de simulação (definido 

pela diferença, em porcentagem, entre a quantida-

de armazenada inicialmente mais o fluxo 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% (Eletrobrás/PROCEL-SANEAR, 2012).

Nessas condições, a Fig. 5 apresenta as hidrógra-

fas simuladas e afluentes ao ponto de controle 

(Nó-28), na ocorrência dos eventos de precipita-

ção simulados. Para o evento de 09 de maio de 

2016 (121,8mm e Tr = 2anos), observou-se uma 

vazão máxima afluente ao Nó-28 de 0,42m³/s, 

enquanto  para o evento do dia 30 de maio de 

2016 (112,8mm e Tr = 2 anos), a vazão máxima 

afluente ao ponto de controle foi de 0,64m³/s.

Figura 5 - Hidrograma resultante da calibração do modelo para o evento de  
09 de maio de 2016 (a) e 30 de maio de 2016 (b).
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Nos hidrogramas anteriores, é possível observar 

uma defasagem entre o pico de vazão e a altura 

máxima de precipitação. No evento do dia 09, por 

exemplo, a máxima precipitação ocorre às 15h45, 

enquanto  o pico de vazão ocorre às 16h. No ou-

tro evento, do dia 30, esse fato também ocorre. A 

precipitação máxima acontece às 06h45 e o pico 

do hidrograma é registrado às 07h. Em ambos os 

casos,  tem-se uma defasagem de 15 minutos, 

caracterizando, assim, o tempo de resposta da 

bacia à precipitação ocorrida.

Visando validar as vazões simuladas pelo SWMM, 

com suas hidrógrafas apresentadas na Fig. 5, foi 

aplicado o Método Racional para a determinação 

das vazões da área de contribuição ao ponto de 

controle, considerando um coeficiente de escoa-

mento superficial de 0,85, característico de uma 

área com urbanização consolidada, conforme 

estabelece Villela & Mattos (1975). A Tabela 3 

mostra os resultados dos cálculos realizados com 

base na aplicação do Método Racional conside-

rando os seguintes aspectos:

• Área total de contribuição ao ponto de alaga-

mento, caracterizado pelo Nó-28 = 7,6 hectares.

• Para o evento de 09 de maio de 2016 (Tr = 2 

anos), calculou-se a intensidade da chuva para o 

período de maior volume precipitado, registrado 

entre 13 e 16h (180 min.).

• O mesmo foi feito para o evento de 30 de maio 

de 2016 (Tr = 2 anos), cuja intensidade da chu-

va foi calculada para o período de 2 horas (120 

min.), entre 6 e 8h.

Tabela 3 - Vazões calculadas pelo Método Racional.

Evento t (min) i (mm/h) P (D, T) (mm) Q (m³/s)

09/05/2016 180 24,77 74,32 0,44

30/05/2016 120 31,65 63,31 0,57

Para o evento de 09 de maio de 2016, a vazão 

máxima obtida nas simulações foi de 0,42m³/s, 

enquanto  com a aplicação do Método Racional 

chegou-se a uma vazão de 0,44m³/s. No evento 

de 30 de maio de 2016, a vazão obtida nas simu-

lações foi de 0,64m³/s, enquanto  pelo Método 

Racional obteve-se a vazão de 0,57m³/s. A partir 

dessa relação, pode-se concluir que os critérios 

adotados na calibração do modelo, realizada de 

forma simplificada, representam bem as con-

dições verificadas em campo na ocorrência dos 

eventos considerados.

Durante a modelagem, verificou-se que o local 

apresenta condição desfavorável de escoamento 

pelos condutos subterrâneos, apresentando tre-

chos de galerias com declividade negativa. Isso 

mostra que, além da defasagem do sistema de 

drenagem, concebido para o padrão urbanístico 

quando implantado, essa irregularidade da rede 

poderia ser uma das causas dos alagamentos re-

correntes na área estudada.

Apesar dessa constatação, a simulação com a re-

adequação das cotas de fundo das galerias mos-

trou que os aspectos de altura e volume máximos 

de alagamentos não variaram quando compara-

dos à condição atual, durante os eventos simu-

lados. Essa intervenção garantiu, somente, con-

dições favoráveis para escoamento das águas 

pluviais através dos condutos, antes dificultado 

pelas irregularidades presentes da rede. O efeito 

dessa mudança foi observado nos erros de conti-

nuidade gerados nos relatórios de simulação dos 

eventos, mais especificamente na propagação 

de vazão entre os condutos.

Mesmo parecendo uma alternativa trivial, um 

dos grandes problemas na concepção do sis-

tema de drenagem da cidade do Recife são as 

poucas variações de cotas topográficas super-

ficiais, limitando assim as declividades neces-

sárias para a implantação dos condutos sub-

terrâneos de drenagem, de modo a garantir a 

eficiência do sistema nos eventos de chuva. 

Além disso, outro fator importante é a oscilação 
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de maré, com grande influência na maior parte 

dos exutórios dos sistemas de drenagem da ci-

dade, nos períodos em que há coincidência de 

maré alta e chuva intensa.

Com a persistência na ocorrência de inundações 

durante os eventos de chuva considerados, a 

partir do rearranjo da rede de drenagem, foi si-

mulada outra técnica para reduzir os riscos de 

alagamentos no ponto crítico estudado, descrito 

a seguir.

3.3 Simulação do Reservatório de Detenção 
Implantado em Logradouro

No dimensionamento do reservatório de deten-

ção, foram considerados dois critérios para a ob-

tenção da vazão de saída (Qs), da Eq. 9: 

• Aplicando o Método Racional na área de contri-

buição ao ponto de alagamento (7,6 ha); e 

• Utilizando a equação da continuidade num con-

duto de 0,60m de diâmetro, equivalente à galeria 

principal na sobredita área de contribuição.

No primeiro critério, para definir a intensidade da 

chuva de projeto, utilizou-se a equação IDF do Re-

cife, adotou-se o tempo de recorrência de 2 anos 

(coincidente com o período de retorno dos even-

tos de precipitação simulados) com a duração da 

chuva igual ao tempo de concentração médio da 

área de montante ao ponto crítico estudado (15 

min). O coeficiente de escoamento adotado (C) foi 

de 0,85 (valor médio), característico de área com 

urbanização consolidada (Wilken, 1978).

No segundo critério, em que a vazão de saída 

(Qs) da área de contribuição ao ponto de alaga-

mento é equivalente à vazão máxima da galeria 

situada na referida área, fazendo uso da equação 

da continuidade, considerou-se a seção plena 

(preenchida) da galeria de Ø=0,60m, adotando a 

velocidade máxima admissível para condutos de 

concreto de 4,5m/s segundo o DNIT - Departa-

mento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT, 2006).

A Tabela 4 apresenta os resultados do dimen-

sionamento proposto, considerando os critérios 

mencionados anteriormente.

Tabela 4 - Aplicação do método das chuvas segundo Baptista et al. (2011).

Critério TR
(anos) i (mm/h) P (D, T) (mm) Qs (m³/s) qs = Qs /Aa 

(mm/min)
Altura a armaz.

P - qst (mm)
Volume a 

armaz. (m³)

1
2 95,63 23,91

1,72 1,59 12,11 782,31

2 1,26 1,17 15,22 983,21

Além dos métodos aplicados para a obtenção do 

volume de reservação, é fundamental compati-

bilizar as dimensões necessárias para o armaze-

namento com as condições locais, tendo como 

base a largura dos logradouros e profundidade 

dos poços de visita existentes. 

Devido às limitações de espaço (pequenas varia-

ções de cota), obteve-se um volume disponível 

para armazenamento de 740m³, valor este bas-

tante próximo dos volumes obtidos pelo método 

das chuvas para a recorrência de 2 anos. A partir 

deste volume, obteve-se o dimensionamento do 

reservatório de detenção (Fig. 6), cujas paredes 

e lajes têm espessura de 0,25m, área interna de 

740m² e altura útil interna de 1,00m. O reserva-

tório foi locado na área alagada, em volta do Nó-

28 (ponto de controle), com a rede de drenagem 

de entrada e saída ao reservatório com diâmetro 

de Ø=0,60m.
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Figura 6 - Reservatório de detenção on-line na rede de drenagem da Avenida Doutor José Rufino.

A Fig. 7 mostra as hidrógrafas simuladas na rede 

de drenagem, à jusante do poço de visita Nó 28, 

para os cenários sem e com controle de vazão 

(reservatório) durante os eventos de 09 e 30 de 

maio de 2016. Na análise das vazões simuladas, 

constata-se uma redução média nos valores de 

pico de 63,85% para ambos os eventos consi-

derados. Também é possível notar que, com a 

implantação do reservatório na rede, o mesmo 

passa a amortecer as vazões após 4h de precipi-

tação, quando já havia chovido 16,6mm (para o 

evento do dia 09). Já no evento do dia 30, as va-

zões passam a ser amortecidas quando se havia 

precipitado 7,4mm em 5h.

Figura 7 - Hidrogramas a jusante do Nó-28 (sem e com controle de vazão) para o evento de  
09 de maio de 2016 (a) e 30 de maio de 2016 (b).

A Fig. 8 mostra as vazões de entrada (afluente 

ao Nó-23) e de saída do reservatório (efluente 

do Nó-28), evidenciando a redução das vazões 

de pico afluentes ao mesmo. Analisando a rela-

ção entre a vazão afluente e efluente verifica- 

se que, para o evento de 09 de maio de 2016, 

43,7% do volume afluente ao reservatório é 

armazenado. Para o evento de 30 de maio de 

2016, observa-se que 46,4% do volume afluen-

te ao reservatório é armazenado. Pode-se con-

cluir que o reservatório possui uma capacidade 

percentual de acumulação de 45% da vazão 

montante ao ponto crítico de alagamento. Por-

tanto, o tamanho do reservatório é adequado 

para amortizar o total precipitado em eventos 

com recorrência de 2 anos.
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Figura 8 - Hidrogramas de entrada e saída do reservatório para o evento de 09 de maio de 2016 (a) e 30 de maio de 2016 (b).

3.4 Orçamento Estimativo Associado à 
Construção do Reservatório

A Tabela 5 mostra o orçamento referente à cons-

trução do reservatório proposto, baseado em 

tabelas de precificação dos serviços da EMLURB 

(EMLURB, 2018), disponibilizadas em site da ins-

tituição. Também foram agregados ao custo do 

reservatório a substituição de toda a rede de ga-

leria principal situada a jusante do mesmo, até 

o exutório no rio Jiquiá. Esse custo adicional é 

necessário e complementa a solução proposta, 

onde deverão ser reajustadas as declividades das 

galerias, garantindo, assim, o escoamento por 

gravidade, sem interferências.

Tabela 5 - Custo estimado para a construção do reservatório (Data base: julho/2018).

Código Descrição Unid. Quant.* Preço (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 58.593,85

02.01.200 Serviço topográfico de pequeno porte, diária de uma equipe com topógrafo, quatro 
auxiliares, teodolito, nível ótico , etc. un 5,00 6.801,35

03.01.222 Demolição de pavimentação asfáltica com martelete pneumático. m² 1.265,00 19.101,50

03.03.045
Fornecimento e montagem de tela de sinalização laranja (h=1,2m), fixada em montantes de 
ferro de 1/2 pol. ou em barrotes de madeira 3x3 pol. colocados sobre base de concreto traço 
1:4:8, espaçados a cada 2m, inclusive posterior retirada e reaproveitamento.

m 1.500,00 18.435,00

04.02.040 Transporte de material com D.M.T. 6km. m³ 1.440,00 14.256,00

2. ESTRUTURA DE DRENAGEM (EM CONCRETO) 698.323,01

05.01.180 Escavação e carga mecânicas de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito, 
e ainda transporte com D.M.T. 6km. m³ 1.174,80 19.830,63

06.01.055 Fôrmas para concreto armado em qualquer tipo de estrutura, com chapa de madeira 
compensada tipo resinada de 12mm, inclusive escoramento. m² 1.173,55 120.863,91

06.02.020 Ferro cortado, dobrado e colocado na fôrma, em infraestrutura (CA-50). kg 34.400,00 286.552,00

06.03.010 Concreto não estrutural para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado. m³ 78,23 32.650,07

06.03.092 Concreto estrutural com fck 25MPa, lançado em estruturas e adensado. m³ 430,00 238.426,40

3. GALERIAS DE DRENAGEM 76.353,00

21.06.401
Tubos de concreto PA1-0,60m, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de 
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento 
e assentamento dos tubos.

m 300,00 76.353,00

continua...
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Tabela 5 - Continuação...

Código Descrição Unid. Quant.* Preço (R$)

4. PAVIMENTAÇÃO 82.931,76

20.01.010 
Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento 
e compactação com espessura de 15cm, teor de compactação a 100% AASHO normal 
(DNER-ME 47-64).

m² 1.440,00 2.390,40

20.02.010

Exec. de sub-base estabilizada granulometr. abrangendo espalhamento, homog., 
umedecimento e compactação com espessura de 12cm, teor de compactação a 100 por 
cento AASHO intermed. (DNER-ME 48-64), inclusive fornec. do material prov. de jazida (CBR 
20%), D.M.T. 12km.

m² 1,440,00 15.408,00

20.03.200
Execução de base com brita graduada abrangendo espalhamento e compactação da 
mistura em camadas sucessivas com 15cm de espessura, inclusive fornecimento do 
material.

m³ 216,00 21.604,32

20.04.014 Imprimação mecânica com 30cm, taxa 1,2l/m2. m² 1.440,00 1.814,40

20.04.044 Pintura asfáltica com aplicação manual, emulsão catiônica RR-1C, taxa de 0,5 l/m². m² 1.440,00 5.083,20

20.05.122 Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, 6% de cap. em média, 
inclusive aplicação e compactação. m³ 72,00 36.631,44

PREÇO TOTAL (R$) 916.201,62

*Os quantitativos foram levantados do projeto básico elaborado para o reservatório, considerando o volume dimensionado (740m³). O desenho esquemático 
do reservatório pode ser observado na Fig. 6. 

De maneira geral, tem-se observado que tal in-

vestimento recai sobre o poder público munici-

pal, não só para a construção, mas também, para 

a manutenção sistêmica da solução adotada. 

A manutenção do reservatório de detenção no 

bairro do Espinheiro, por exemplo, é feita, em 

média, anualmente pela EMLURB, geralmente 

antes do período chuvoso. O custo dessa manu-

tenção baseia-se no volume de resíduos retira-

dos do reservatório e na mão de obra utilizada. 

É importante ressaltar que a sobredita manuten-

ção deve ser feita não só na estrutura de contro-

le, mas também, em toda a rede de drenagem 

integrante ao reservatório, principalmente a ju-

sante do mesmo.

4 CONCLUSÕES 
Ao longo dos séculos, a ocupação do solo urbano 

no Recife vem causando aterramento das áreas de 

mananciais para abrir espaço para a construção de 

vias públicas e de moradias quase sempre irregu-

lares. No bairro do Jiquiá, apesar de a Lei Munici-

pal Nº 16.176 de Uso e Ocupação do Solo (Recife, 

1996) requisitar que 25% da área do lote se man-

tenha com solo natural, observou-se um alto grau 

de impermeabilização, com taxa acima de 90%, 

dificultando consideravelmente a capacidade de 

infiltração da água da chuva. Aliado a esse fato, 

tem-se a ineficiência do sistema de drenagem da 

área estudada, que foi concebido para um padrão 

urbanístico diferente do existente atualmente.

Com essa realidade comum aos grandes centros 

urbanos brasileiros, torna-se difícil encontrar es-

paço em meio às metrópoles para a locação de 

bacias de detenção ou realização de desconexão 

entre as áreas impermeáveis e a rede de drena-

gem para redirecionamento do escoamento até 

as áreas verdes, como é previsto pelas técnicas 

sustentáveis. Por esse motivo, optou-se pelo re-

servatório de detenção enterrado, sob o sistema 

viário, como uma solução. É válido destacar que 

tal solução é uma forma de compensar os efei-

tos danosos do processo de urbanização, enqua-

drando-a como alternativa compensatória e/ou 

corretiva. Desse modo, a torna uma estrutura de-

finitiva e integrante da rede de drenagem local, 

necessitando, apenas, de manutenção para sua 

adequada funcionalidade.
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Outro ponto importante é que tal solução pode 

ser adotada em outras áreas de urbanização 

consolidada, atentando para as características 

da drenagem local, a disponibilidade de área 

para locação do reservatório e condição de es-

coamento (saída do reservatório) por gravidade.

Tecnicamente, observou-se que a implantação da 

sobredita solução, com capacidade de armazena-

mento de 740m³, é satisfatória para os eventos 

de precipitação com recorrência de 2 anos. No 

entanto, para eventos de chuva com recorrências 

superiores, é provável que os alagamentos tornem 

a ocorrer, porém em proporções menores e com 

tempos de inundação reduzidos. Para os eventos 

simulados, os resultados mostraram que o volume 

de alagamento foi reduzido, em média, 45%. Hou-

ve, também, a amortização dos picos de vazão em 

63,85%, o que melhorou as condições de escoa-

mento na rede de jusante ao reservatório.

Apesar de se mostrar uma solução viável, o custo 

de implantação é elevado e necessita de manu-

tenção sistêmica não só da estrutura de controle, 

mas também de toda a rede de drenagem inte-

grante ao reservatório. Além disso, na hipótese 

de construção do reservatório sob a via, outros 

aspectos precisam ser avaliados, tendo em vista 

o impacto da obra no comércio local e na mobili-

dade de veículos e pedestres. Apesar dessa con-

dição temporária, os prejuízos financeiros para 

os moradores e comerciantes locais, bem como 

os transtornos para mobilidade urbana na área, 

seriam reduzidos em dias de chuva.

Em suma, os pontos elencados mostram a impor-

tância de uma abordagem integrada do planeja-

mento urbano com a gestão das águas pluviais 

urbanas, buscando minimizar os impactos do 

alto grau de impermeabilização do solo por meio 

de soluções compensatórias que incluam técni-

cas alternativas de drenagem. Adicionalmente, 

ações de prevenção aos riscos de alagamentos 

também são necessárias, como a manutenção 

da infraestrutura de drenagem e a conscienti-

zação da população, além do disciplinamento e 

do ordenamento do uso e ocupação do solo, que 

são atribuições da prefeitura e deverão estar na 

agenda política do município.
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Resumo
Frequentes rompimentos devido a transitórios hidráulicos, excesso de consumo de energia e material antiquado 

da tubulação tornaram necessária a substituição de uma adutora. Os tubos de cimento-amianto DN 125 mm 

foram substituídos por tubos de PVC DEFOFO DN 300 mm. Neste trabalho, investiga-se a relação entre consu-

mo de energia e diâmetro, e os métodos de Bresse e de Prevedello para escolha de diâmetros econômicos são 

discutidos. A solução adotada pela concessionária gerou 23,8% de economia de energia. A avaliação do diâme-

tro ótimo para a adutora a partir dos dados fornecidos pela concessionária resultou em D = 210 mm. A fórmula 

de Bresse resultou em D = 179 mm. A aplicação do método de Prevedello resultou em D = 194 mm. Ficou evi-

denciada a necessidade da aplicação de metodologias adequadas para a otimização de diâmetros de adutoras.

Palavras-chave: Dimensionamento de Adutoras, Eficiência Energética, Diâmetro Ótimo.

Abstract
Frequent bursts because of hydraulic transients, excessive energy consumption and outdated pipeline material were the 

reasons for the replacement of a water main. The DN 125 mm asbestos pipes were replaced by DN 300 mm PVC DEFOFO 

pipes. In this paper, the relationship between energy consumption and pipe diameter is investigated, and the Bresse´s and 

Prevedello’s methods for economical diameters are discussed. The solution adopted by the water company generated a 

decrease in energy consumption of 23,8%. The evaluation of the optimum diameter based on the data provided by the 

water company resulted in D = 210 mm. The use of the Bresse equation resulted in D = 179 mm. The application of the 

Prevedello method resulted in D = 194 mm. The necessity of the application of proper methodologies for the achievement 

of diameter optimization is evinced. 

Keywords: Water Mains Sizing, Energy Efficiency, Optimum Diameter.
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1 INTRODUÇÃO
Em um sistema de abastecimento de água, a ele-

tricidade é essencial para os processos de cap-

tação, tratamento e distribuição. A economia 

de água, que está intimamente ligada a aspec-

tos ambientais, está também relacionada com a 

economia de energia elétrica. Estratégias para 

melhorar a eficiência energética dos sistemas de 

abastecimento têm importante apelo econômico 

(RAMOS et al., 2011).

A energia consumida por uma estação de bombe-

amento depende de diversos fatores: potência e 

eficiência da bomba, diâmetro e comprimento da 

adutora, fator de atrito do material dos tubos, va-

zão requerida e desnível geométrico (PLAPPALLY; 

LIENHARD, 2012). Em um projeto de adutora, a 

vazão e o desnível geométrico são conhecidos. No 

entanto, o diâmetro da tubulação e a potência da 

bomba são indeterminados e interdependentes. 

1.1 Transitórios hidráulicos em adutoras  
de recalque

Adutoras de recalque estão sujeitas a frequen-

tes sub-pressões e sobre-pressões transitórias 

advindas dos procedimentos de ligamento e 

desligamento dos sistemas de bombeamento. 

De acordo com a Eq. 1, Equação de Joukowsky, 

quanto maior a velocidade do escoamento e, em 

consequência, sua variação durante uma mano-

bra ΔV, maior será a intensidade da variação da 

carga hidráulica transitória ΔH (Tullis, 1989). O 

uso de diâmetros maiores resulta em menor ve-

locidade da onda de sobre-pressão, amenizando 

a intensidade de ΔH.

𝛥𝛥𝛥𝛥 = −
𝑎𝑎	𝛥𝛥𝛥𝛥
𝑔𝑔   (1)

A repetição de pressões transitórias causa a di-

minuição da resistência do material dos tubos 

devido à fadiga. Dessa forma, com o passar do 

tempo, a possibilidade de rupturas aumenta. 

Dentre as possíveis soluções para esse proble-

ma, pode-se citar o uso de dispositivos de prote-

ção, prolongamento do período de recalque, que 

consequentemente diminuiria a vazão, ou ainda 

a alteração das características da adutora. Nesse 

último caso, a alteração do diâmetro, por exem-

plo, também apresenta a vantagem de diminuir o 

consumo de energia. 

A análise das pressões extremas transitórias 

pode ser feita com o auxílio de softwares de si-

mulação. Esses softwares podem também ser 

usados para a obtenção de diâmetros. Para esse 

fim, durante o período de testes do modelo hi-

dráulico, é necessário o estabelecimento de ve-

locidades de escoamento, respeitando-se as 

normas específicas para cada aplicação. Por 

meio da análise dos resultados fornecidos pelo 

software, vazão, perda de carga e pressões, para 

diferentes velocidades e diâmetros de tubo do 

material escolhido, pode-se encontrar um valor 

para o diâmetro dos dutos. 

1.2 Diâmetros otimizados para adutoras

Em relação ao dimensionamento de adutoras, 

deve-se atentar para o fato de que uma solução 

hidraulicamente viável não necessariamente re-

presenta uma solução economicamente viável. 

Para uma mesma vazão e altura geométrica, 

existem inúmeras combinações de diâmetro e 

potência possíveis, sendo que quanto menor o 

diâmetro maior será a perda de carga e, conse-

quentemente, maior será a potência exigida. 

Muitos trabalhos foram desenvolvidos com foco 

na eficiência energética de sistemas de abasteci-

mento de água. Ramos et al. (2011) apresentam 

três soluções para a otimização de sistemas de 

abastecimento de água: implantação de turbinas 

em pontos onde a redução de pressão é neces-

sária, otimização no funcionamento das bombas 

de forma a ocorrer durante o período de tarifas 
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econômicas de acordo com um modelo de tari-

fa horo-sazonal e implantação de energia eólica 

combinada com a energia convencional. Vilano-

va e Balestieri (2014) apresentam uma revisão de 

trabalhos realizados nessa área e concluem que 

a maioria dos projetos de sistemas de abasteci-

mento de água se preocupa apenas com o custo 

do investimento, deixando de lado o custo ope-

racional. Pode-se economizar, segundo esses 

autores, entre 5% e 20% de energia com o au-

mento dos diâmetros das tubulações. No entan-

to, a sustentabilidade ainda não é foco dos pro-

jetos de sistemas de abastecimento.

A fórmula de Bresse ainda é uma das mais utili-

zadas para o dimensionamento do diâmetro eco-

nômico de adutoras, apesar de simples e aproxi-

mada. A expressão parte das seguintes hipóteses: 

sistema funcionando 24 h por dia, conjunto mo-

tor-bomba de baixa potência, custo da tubula-

ção diretamente proporcional ao diâmetro e ao 

comprimento e custo do conjunto motor-bomba 

diretamente proporcional à potência instalada 

(PORTO, 2006). Para o cálculo do custo unitário 

da tubulação, considera-se o gasto anual de 1 m 

de comprimento de um conduto de 1 m de diâ-

metro, incluindo despesas de amortização e con-

servação. Para o custo unitário do conjunto motor 

bomba, é considerado o custo anual de operação 

do conjunto motor-bomba por unidade de potên-

cia, incluindo despesas de operação e manuten-

ção. O custo total do sistema é determinado pela 

soma dos dois custos, de acordo com a Eq. 2.

𝐶𝐶" = 	𝑝𝑝&	𝐿𝐿	𝐷𝐷 +	𝑝𝑝*	𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  (2)

Na Eq.2, Ct é o custo total, p1 é o custo unitário 

anual da tubulação, L é o comprimento da tubula-

ção, D é o diâmetro da tubulação, p
2
 é o custo uni-

tário anual de operação do conjunto motor-bom-

ba e Pot é a potência do conjunto motor-bomba. 

Substituindo-se a equação da potência da bomba 

na Eq.2, obtém-se a Eq.3.

𝐶𝐶" = 	𝑝𝑝&	𝐿𝐿	𝐷𝐷 + 𝑝𝑝*
9,8	𝑄𝑄 /𝐻𝐻1 + 0,0827

𝑓𝑓	𝐿𝐿
𝐷𝐷6 𝑄𝑄

*7

𝜂𝜂	𝜂𝜂9
 

 (3)

Na Eq.3, Q é a vazão de bombeamento, H
g
 é a al-

tura geométrica, f é o fator de atrito, L é o compri-

mento da tubulação, D é o diâmetro da tubulação, 

η é o coeficiente de rendimento global da bomba 

e η
m

 é o rendimento global do motor. O custo mí-

nimo total é obtido quando se iguala a zero a deri-

vada primeira da Eq.3 em relação ao diâmetro, de 

onde se encontra a Eq.4 (fórmula de Bresse).

𝐷𝐷 =	 $
4,05	𝑓𝑓
𝜂𝜂	𝜂𝜂+

𝑝𝑝-
𝑝𝑝.

/
0𝑄𝑄  (4)

Fazendo !
4,05	𝑓𝑓
𝜂𝜂	𝜂𝜂)

𝑝𝑝+
𝑝𝑝,

-
= 𝐾𝐾 , pode-se reescrever a 

Eq.4 conforme apresentado pela Eq. 5.

𝐷𝐷 = 𝐾𝐾$𝑄𝑄  (5)

Os valores de K variam com os custos regionais, 

entre outros fatores. Existe divergência entre au-

tores com relação à faixa de valores de K. No en-

tanto, em geral, adota-se K entre 0,7 e 1,3. Porto 

(2006) recomenda a utilização da expressão de 

Bresse para adutoras de pequenos diâmetros (até 

6 polegadas) e para diâmetros maiores recomen-

da apenas para a fase de pré-dimensionamento. 

Considerando-se a equação da continuidade na 

Eq.5, adotar o valor de K equivale a adotar uma 

velocidade econômica, como apresentado na 

Eq.6. Apesar de também haver diferença entre 

autores, normalmente a velocidade econômica é 

adotada entre 0,6 e 3,0 m/s. 

𝑣𝑣 =
4

𝜋𝜋	𝐾𝐾' 
 (6)

Apesar de muito utilizada, a fórmula de Bresse é 

frequentemente discutida por não considerar o 
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regime do escoamento, limitar-se apenas à con-

dução de água, considerar operação contínua da 

estação de bombeamento e estabelecer relação 

linear entre o diâmetro e o custo da tubulação. 

Ao longo dos anos, foram desenvolvidas outras 

metodologias variando as hipóteses iniciais ado-

tadas por Bresse, principalmente quanto à rela-

ção linear entre custo e diâmetro, tempo de fun-

cionamento e fatores que fazem parte do custo 

do investimento e do custo operacional. 

Teles (1967) apresenta um método para o cálculo 

do diâmetro econômico de tubos de ferro fundi-

do no qual a perda de carga é calculada por meio 

da equação empírica de Hazen-Williams. O custo 

da energia é considerado diretamente propor-

cional à potência da bomba, o custo do tubo e da 

mão de obra é considerado proporcional ao peso 

do tubo. O peso e o diâmetro se relacionam por 

meio de uma equação cúbica. Esse autor consi-

dera também que a variação do custo do conjun-

to motor-bomba tem pouca influência sobre o 

investimento total para a casa de bombeamento 

e pode ser desconsiderado. 

Magnani (1968) também considera apenas o cus-

to dos tubos na parcela de investimento. Similar-

mente a Bresse, a variação do custo da tubulação 

é considerada linear com o diâmetro e compri-

mento da tubulação. A perda de carga é calculada 

por meio da equação empírica de Hazen-Williams. 

O custo do consumo energético é considerado 

proporcional à potência do conjunto motor-bom-

ba, porém são apresentadas duas abordagens: 

uma para bombas de rotação fixa, que considera 

o número de horas de funcionamento por dia, e 

outra para bombas de rotação variável, funcio-

nando continuamente. Magnani (1968) considera 

um crescimento geométrico das vazões médias 

anuais durante um período de projeto de 20 anos.

Richter (1983) considera a variação do custo da 

tubulação com o diâmetro como sendo uma fun-

ção exponencial C = K D1,5. O valor de K é referen-

te ao custo da tubulação por metro linear e é ob-

tido por meio de um ábaco. Similarmente a Teles 

(1967) e Magnani (1968), esse autor desconsi-

dera os custos das instalações de bombeamento 

e assentamento da adutora, pois considera pe-

quena a variação com a alteração do diâmetro da 

tubulação. Dessa forma, a parcela do custo total 

do investimento refere-se apenas ao custo dos 

tubos. Para a composição do custo operacional, 

considera-se o trabalho necessário para eleva-

ção de 1 m³ de água a uma altura igual à perda 

de carga unitária.

Prevedello (2000) propõe um método para de-

terminar o diâmetro econômico da tubulação de 

recalque levando em conta a natureza do líquido, 

o material dos tubos e o regime de escoamento. 

Em suas hipóteses, Prevedello (2000) considera 

os custos da canalização (incluindo a instalação) 

e o custo da operação da bomba. Porém, diferen-

temente de Bresse, não considera que o sistema 

opera continuamente ou que a variação do custo 

da tubulação seja linear. 

𝐶𝐶"#$"% = p	100	𝐷𝐷,	𝐿𝐿	r + n	s	P	365  (7)

 

Na Eq.7, p é o custo da tubulação por cm de di-

âmetro e m de comprimento (R$/cm/m), D é 

o diâmetro da canalização (m), α é o expoen-

te que expressa a não linearidade entre o custo 

da canalização e o diâmetro, L é o comprimento 

da canalização (m), r é a taxa de amortização da 

canalização, P é a potência do conjunto motor- 

bomba (W), n é o número de horas de funciona-

mento diário do conjunto (h/dia) e s é o custo do 

kWh (R$/kWh). Prevedello (2000) não considera 

perdas de carga localizadas e utiliza a fórmula 

universal para o cálculo da perda de carga distri-

buída, obtendo a Eq.8. 

𝐶𝐶"#$"% = 𝑝𝑝	100	𝐷𝐷,𝐿𝐿	𝑟𝑟 + 𝑛𝑛	𝑠𝑠	365
0,00981	𝛾𝛾	𝑄𝑄:	𝑓𝑓	𝐿𝐿	16

𝜂𝜂	𝜋𝜋>	𝐷𝐷?	2𝑔𝑔  

 (8)
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A condição de mínimo custo é obtida igualando- 

se a primeira derivada da Eq.8 a zero e desta for-

ma a Eq.9 é obtida. Segundo Prevedello (2000), 

a segunda derivada da mesma equação deve ser 

maior do que zero. Essa condição será sempre 

assegurada, pois o valor do expoente α é sempre 

maior do que zero, uma vez que o custo da tu-

bulação aumenta com o aumento do diâmetro. O 

fator de atrito apresentado na Eq.9, em que α> 0, 

pode ser considerado como fator de atrito eco-

nômico. Escrevendo a Eq.9 de forma simplifica-

da, tem-se a Eq.10.

𝑓𝑓 =
𝜂𝜂	𝜋𝜋&𝑔𝑔	𝑝𝑝	100	𝑟𝑟	𝛼𝛼	𝐷𝐷(/	0	1)

𝑄𝑄4	𝛾𝛾	40	𝜂𝜂	0,0098	𝑠𝑠	365   (9)

𝑓𝑓 = 𝑓𝑓#	𝐷𝐷('	(	))  (10)

Igualando-se o fator de atrito conhecido pela 

equação de Colebrook-White, obtém-se a Eq.11 

para o cálculo do diâmetro econômico. Na Eq.11, 

k é a rugosidade absoluta do material (m) e υ é a 

viscosidade do fluido (m2/s).

𝐷𝐷 =
0,25' (

)*+,

-𝑓𝑓/ 0𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 4 𝑘𝑘
3,7	𝐷𝐷 + 2,15	ν

𝑉𝑉	𝐷𝐷[𝑓𝑓/	𝐷𝐷()*+)]A,)BC
D
E
' (
)*+,

 

 (11)

 

Para aplicar a Eq.11, é necessário usar um mé-

todo iterativo, visto que a incógnita D está em 

ambos os membros da expressão. No entanto, o 

método converge após poucas iterações. 

Outros trabalhos foram publicados apresentan-

do métodos semelhantes ao método de Preve-

dello (2000), cada um com sua particularidade. 

Por exemplo, Robaina et al. (2004) apresentam 

uma metodologia muito similar para tubulação 

de recalque para irrigação com base nos custos 

da tubulação, do conjunto motor-bomba e custo 

de energia consumida. A metodologia também 

utiliza a fórmula universal para a determinação da 

perda de carga e a equação de Colebrook-White 

para o cálculo do fator de atrito. O preço da tu-

bulação foi determinado por unidade de peso e 

por metro de tubo. Nesse caso, o material era aço 

soldado por ser comumente utilizado na região 

de Santa-Maria-RS. O preço do conjunto motor- 

bomba foi determinado por unidade de potência. 

Essa metodologia também considera a operação 

da bomba intermitente e o diâmetro econômico é 

determinado por meio de método iterativo. 

 

1.3 O problema do uso de cimento-amianto 
para tubulações

De acordo com a International Agency for Resear-

ch on Cancer (IARC), existem evidências suficien-

tes para afirmar que todas as formas de cimento- 

amianto são cancerígenas. As fibras de cimento- 

amianto podem ser inaladas quando liberadas no 

ar durante a manutenção de tubulações (BOWEN 

et al., 2017). Muitos trabalhos foram desenvolvidos 

na investigação da relação entre a ingestão de ci-

mento-amianto através da água e a incidência de 

câncer. Porém não existem evidências suficientes 

para confirmar essa hipótese IARC (2012).

Além da toxidade, tubulações de cimento-a-

mianto são bastante suscetíveis a falhas. Ma-

ckellar (2006) descreve como a UK Water Industry 

Research Ltd (UKWIR) criou uma base de dados 

sobre falhas em adutoras. Esse autor relata que 

o ferro fundido foi o material que apresentou 

mais falhas com 29f/100km/ano, seguido do ci-

mento-amianto com 17f/100Km/ano, PVC com 

9f/100Km/ano, ferro dúctil com 7f/100Km/ano e 

PE com 4f/100Km/ano. 

2 METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO 
A adutora de água tratada deste estudo de caso 

com 2735,1 m de comprimento está localiza-

da em Campo Limpo Paulista e foi executada na 

Chaves VT, Contrera RC
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década de 1970 com tubos de cimento-amianto 

DN 125 mm. Desde sua implantação até a data 

da substituição, houve acréscimo da demanda 

de água em função do aumento da população 

abastecida. A adutora renovada é composta por 

201 m de tubulação de ferro fundido DN 200 

mm, 325 m de tubulação de ferro fundido DN 

300 mm e 2209 m de PVC DEFOFO DN 300 mm. 

O bombeamento é realizado por um único con-

junto motor-bomba. A bomba de trabalho é uma 

bomba KSB ETA 80-40/2 1750 rpm com rotor de 

330 mm e a bomba reserva tem as mesmas ca-

racterísticas da anterior, porém com rotor de 210 

mm. Para a avaliação da variação no consumo de 

energia para os anos logo após a renovação da 

adutora, considerou-se um volume total recal-

cado anual constante, levando em conta as 790 

ligações abastecidas pelo reservatório superior e 

uma população de 3,66 habitantes/ligação. Des-

se modo, não foram usados consumos específi-

cos kWh/m³ para as comparações, mas simples-

mente os consumos em kWh. 

A escolha da nova tubulação foi feita conside-

rando substituição do material antigo para evi-

tar frequentes rompimentos, previsão de au-

mento de demanda e redução de consumo de 

energia. Os tubos de ferro fundido DN 200 mm 

foram aplicados no trecho inicial dentro da área 

da EEAT e em uma travessia rodoviária, de forma 

a minimizar as interferências com as estruturas 

existentes e permitir a execução. Com o aumen-

to do diâmetro da nova adutora, inaugurada em 

fevereiro de 2012, o consumo mensal de energia 

elétrica teve redução de 23,8% (de uma média 

mensal anual de 16168,52 kWh para 12316,23 

kWh), como pode ser observado na Fig. 1, na qual 

estão apresentados os valores dos consumos 

mensais padronizados de 2011 a 2013. Para a 

determinação do consumo mensal padronizado 

de um dado mês, primeiramente divide-se o con-

sumo mensal pelo número de dias do mês. Ob-

tém-se, então, o consumo mensal padronizado 

multiplicando este resultado por 30. Apesar da 

tendência clara de diminuição do consumo de 

energia de 2011 para 2013, na comparação en-

tre os anos de 2012 e 2013 são observados cres-

cimentos para os meses de abril, maio e junho. 

Isso pode ter ocorrido por causa de variações sa-

zonais nas demandas, que dependem de fatores 

climáticos, como temperatura e taxa de umidade 

por exemplo. 

Figura 1: Redução do consumo de energia elétrica devido à substituição dos tubos da adutora.
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Com os dados conhecidos de consumo médio de 

energia elétrica e ponto de operação da bom-

ba de vazão 69,7 m³/h (0,01936 m³/h) e rendi-

mento de 71%, foi determinada a operação do 

sistema de recalque inicial, em média 16,2 h por 

dia, resultando em um volume total recalcado 

de 1126,3 m³ por dia. A perda de carga devido 

ao atrito foi determinada pela equação de Ha-

zen-Williams, sendo 52 m para a situação antes 

da renovação e 0,64 m após. As perdas de car-

ga localizadas foram desprezadas e as alturas 

manométricas (Hm) calculadas para as situa-

ções inicial e final resultaram em Hmi
 = 82 m e  

H
mf

 = 30,64 m respectivamente. O desnível geo-

métrico existente no local é de 30 m.

Foram determinados os custos do sistema adutor 

para a tubulação antiga, para a tubulação atual e 

para outros diâmetros de tubulação para fins de 

comparação. Considerou-se o preço dos tubos, 

custo de escavação e custo operacional. Consi-

derou-se que o preço da tubulação de cimento-

-amianto DN 125 mm, que não é mais produzi-

da, é equivalente ao preço da tubulação de PVC 

DEFOFO de mesmo diâmetro. Por esse motivo, 

encontrou-se o preço unitário para PVC DEFOFO 

DN 125 mm por meio da interpolação com ajuste 

polinomial dos valores unitários de outros diâ-

metros conforme a Fig. 2. Os custos foram obti-

dos do banco de dados SINAPI e estão apresen-

tados na Tabela 1.

Figura 2: Curva de interpolação dos valores unitários dos diferentes diâmetros de tubulação de PVC DEFOFO. 

Tabela 1: Custos calculados

Tubulação Custo

Adutora antiga R$ 594.366,71

Adutora renovada R$ 1.395.244,57

PVC DEFOFO DN 150 mm R$ 674.813,98

PVC DEFOFO DN 200 mm R$ 883.771,95

PVC DEFOFO DN 250 mm R$ 1.123.519,75

A simples substituição da linha adutora por PVC DE-

FOFO DN 150 mm, sem considerar redução de con-

sumo energético e aumento de demanda, teria um 

custo estimado de R$ 674.813,98. O custo estimado 

da tubulação atual é de R$ 1.395.244,57 e a econo-

mia de energia anual após a substituição da tubula-

ção é de R$ 19.281,70. É desejável, para a análise da 

viabilidade do aumento do diâmetro, levar em conta 

uma vida útil de 50 anos, segundo exigência da NBR-

7665 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉC-

NICAS, 2007), bem como considerar que o aumento 

da vazão de recalque é função do crescimento vege-

tativo. O aumento do diâmetro pode ter efeito po-

sitivo em relação à prevenção de rompimentos e a 

adequação hidráulica com substituição do conjunto 
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motor-bomba pode levar a uma economia maior, da 

ordem de R$49.685,72 ano.

Para o cálculo do consumo de energia teórico 

foram determinadas curvas características para 

cada tubulação considerada. As perdas de carga 

foram calculadas por meio da equação de Hazen- 

Williams para algumas vazões de referência  

(Q = 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 m³/h). As altu-

ras manométricas foram determinadas somando 

a altura geométrica à perda de carga. 

A partir dos dados de altura manométrica, foi 

possível escolher duas bombas adequadas para 

as tubulações. Adotou-se a bomba KSB 80-40/2 

de 1740 rpm e diâmetro nominal do rotor de 330 

mm para os cálculos com as tubulações de 125 e 

150 mm, e a bomba KSB 80-33 de 1710 rpm e di-

âmetro nominal do rotor de 310 mm para os cál-

culos com as tubulações de 200, 250 e 300 mm. O 

gráfico da Fig.3 apresenta os pontos de operação 

das bombas para diferentes diâmetros, pontos de 

interseção entre as curvas das bombas e as curvas 

das tubulações. O desnível geométrico de 30 m 

não foi alterado.

Figura 3: Gráfico para obtenção do ponto de operação das bombas para tubulações de diferentes diâmetros.

Por meio dos pontos obtidos pelo gráfico da Fig.3, 

foi possível encontrar os valores de potência para 

cada caso e os valores de consumo de energia 

para as diferentes tubulações. Adotou-se 94,5% 

para o rendimento do motor, de acordo com o 

que consta no site da fabricante WEG, fabricante 

do motor utilizado. O número de horas de fun-

cionamento foi obtido pela divisão entre a vazão 

do ponto de operação e o volume de água diá-

rio recalcado pelo sistema.  O consumo mensal 

de energia elétrica foi obtido pela multiplicação 

da potência consumida pelo número de horas do 

mês (30 dias). A tarifa horária média de referên-

cia foi fornecida pela concessionária, no valor de 

R$ 0,40331/kWh. As Tabelas 2 e 3 apresentam os 

resultados encontrados para cada tubulação de 

acordo com a bomba considerada.
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Tabela 2: Cálculo da potência consumida e custo mensal do sistema adutor para diferentes  
diâmetros com a Bomba KSB ETA 80-40/2.

KSB 80 - 40/2 - 1740 rpm - Rotor 330 mm

Diâmetro (mm)
Vazão Ponto 

Operação 
(m³/h)

Hm Ponto 
Operação (m)

Horas de 
funcionamento

Rendimento da 
bomba

Potência 
necessária (HP)

Potência 
Consumida 

(kW)
Custo Mensal

125 69,7 82,9 16,2 0,71 30 33,34 R$ 6.519,24

150 105,8 71,5 10,6 0,75 38 39,98 R$ 5.149,95

Tabela 3: Cálculo da potência consumida e custo mensal do sistema adutor para diferentes  
diâmetros com a Bomba KSB ETA 80-33.

Bomba KSB 80 - 33 - 1710 rpm - Rotor 310 mm

Diâmetro (mm)
Vazão Ponto 

Operação 
(m³/h)

Hm Ponto 
Operação (m)

Horas de 
Funcionamento

Rendimento da 
Bomba

Potência 
Necessária (HP)

Potência 
Consumida 

(kW)
Custo Mensal

200 92,9 38,16 12,1 0,73 18 19,46  R$ 2.640,53 

250 110,2 34,02 10,2 0,70 19 21,42  R$ 2.349,67 

300 114,5 32,8 9,8 0,69 20 22,87  R$ 2.380,45 

O consumo de energia para o diâmetro de 250 mm é 

menor do que para o diâmetro de 300 mm. Isso ocor-

re porque a redução da perda de carga com o aumen-

to da tubulação de 250 mm para 300 mm não é tão 

significativa e a bomba apresenta melhor rendimen-

to para o ponto de operação do diâmetro de 250 mm.

Figura 4: Gráfico do consumo de energia elétrica mensal teórica para diferentes diâmetros (material DeFOFO,  
exceto para DN = 125 mm com cimento-amianto)

O consumo de energia mensal encontrado para a 

tubulação de cimento-amianto DN 125 mm (ob-

tido com base no estudo teórico) é semelhante 

ao consumo mensal médio real fornecido pela 

concessionária. Já o consumo energético men-

sal encontrado para a tubulação de PVC DEFO-

FO com diâmetro de 300 mm, de 6.272,22 kWh, 

é diferente da média de consumo do estudo de 

caso após a substituição da tubulação da adu-

tora, de 12.178,77 kWh. Essa diferença pode ser 
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oriunda de restrições hidráulicas na operação 

do sistema de adução, que pode estar operando 

com baixo rendimento, e devido à consideração 

de outra bomba (a KSB ETA 80-33) para o cálculo 

do consumo teórico. A Fig.4 apresenta o consu-

mo teórico mensal para cada diâmetro. 

Considerando a redução de consumo de energia 

com base no cálculo teórico, para a linha adutora 

DN 300 mm, e comparando com a adutora anti-

ga de 125 mm, a redução de consumo de energia 

seria da ordem de 10.266,24 kW mensais, repre-

sentando uma redução de 63,4% no custo de 

operação com energia elétrica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Diâmetro econômico teórico 

A partir dos resultados obtidos para o custo da 

tubulação e para o consumo de energia elétrica 

teóricos, obtém-se o gráfico da Fig.5 para a de-

terminação do diâmetro econômico para a tubu-

lação do estudo de caso. Considerou-se o custo 

total anual da tubulação como sendo o valor to-

tal da obra para cada diâmetro dividido por 30 

anos, tempo comum de concessão dos sistemas 

de abastecimento de água. Devido ao longo perí-

odo de 30 anos, o custo do conjunto motor-bom-

ba não foi considerado. Por meio do gráfico, ob-

tém-se o diâmetro econômico de 210 mm. 

Figura 5: Determinação do diâmetro econômico de uma tubulação de recalque.

A partir dos custos teóricos de energia elétrica 

mensal, apresentados nas Tabelas 2 e 3, para as 

tubulações de cimento-amianto e PVC DEFOFO 

200 mm, pode-se obter a diferença anual para 

operação de R$ 46.544,49. A diferença de custo 

total das tubulações é de R$ 289.405,24. A ado-

ção do diâmetro de 200 mm poderia levar a uma 

economia no custo de energia elétrica com retorno 

do investimento satisfatório, que depende eviden-

temente da análise que envolve o custo do capital 

investido e o valor e a previsão de reajuste anual da 

tarifa de energia elétrica. O custo de energia elétri-

ca no Brasil, importante parâmetro na análise para 

a definição do diâmetro, pode variar bastante ao 

longo dos anos, devido a condições econômicas ou 

de produção de energia instáveis. 

3.2 Diâmetro econômico pela fórmula de Bresse

Para o cálculo do diâmetro econômico por Bresse, 

considera-se a fórmula universal de Darcy-Weis-

bach para perda de carga distribuída. Encon-

tram-se valores de f próximos para as tubulações 
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estudadas. Por esse motivo, optou-se por utilizar 

o valor médio de f = 0,019 para o cálculo do diâ-

metro econômico pela fórmula de Bresse. A va-

zão considerada foi de 0,0195 m³/s.

Para o rendimento do motor ηm, adotou-se 

94,5%. O rendimento da bomba η varia com a 

vazão e a altura manométrica. Adotou-se ren-

dimento de 70%, resultando em um rendimento 

total de 66,15%.

Calculou-se o custo de 1 m de conduto com 1 m de 

diâmetro de tubulação de PVC DEFOFO por meio de 

interpolação com ajuste linear dos valores para di-

ferentes diâmetros, obtendo-se R$ 1608,51. Con-

siderou-se custo de manutenção de 2% do custo 

da tubulação ao ano, obtendo-se, então, o valor de 

p1 da Equação de Bresse conforme a Eq. 12. Para a 

taxa de amortização do capital, considerou-se 10% 

ao ano, comum a investimentos deste porte.

𝑝𝑝" = 1608,50 × 1,10	 + 32,17	 = 𝑅𝑅$	1801,53  (12)

Considerou-se, como custo de operação, o valor médio das tarifas fornecido pela concessionária multiplicado pelo 

consumo anual conforme a Eq. 13.

𝑝𝑝" = 163.409,46	𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ × 0,40331	𝑅𝑅$/𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ + 𝑐𝑐6  (13)

Para o cálculo do custo de manutenção (cm), considerou-se um valor de R$ 30.000,00 com vida útil de 10 

anos. Assim, considerou-se o custo de manutenção como sendo R$ 3000.00 por ano conforme a Eq. 14.

𝑝𝑝" = 163.409,46	𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ × 0,40331
𝑅𝑅$
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ + 𝑅𝑅$3.000,00 = 𝑅𝑅$	68.904,67  (14)

     

O diâmetro econômico encontrado pela Fórmula 

de Bresse foi de 179 mm. Adotando-se o diâme-

tro nominal superior mais próximo, tem-se 200 

mm. Comparando-se com o resultado do dimen-

sionamento econômico, obtido a partir do cálcu-

lo teórico do consumo mensal de energia elétrica 

para tubulações de diferentes diâmetros para os 

dados do estudo de caso, pode-se concluir que 

a fórmula de Bresse apresentou um resultado 

satisfatório que, aproximado para o diâmetro 

comercial mais próximo, fornece diâmetro se-

melhante ao obtido na análise teórica, 210 mm. 

Pode-se calcular também, pela Eq.4, o valor do 

coeficiente de Bresse K = 1,28, um valor conside-

rado razoável conforme indicam vários autores.

3.3 Diâmetro econômico pelo método  
de Prevedello

Calculou-se o diâmetro econômico pelo método 

de Prevedello, conforme a Eq.11. Para resolver 

essa equação, faz-se uso de processo iterati-

vo. Para esse fim, o software MATLAB foi usado. 

Como etapa prévia, os parâmetros de entrada 

foram determinados. 

Determinou-se α por meio da análise do gráfico 

do preço unitário versus diâmetro para os tu-

bos de PVC DEFOFO com diâmetros de 150, 200,  

250 e 300 mm. Encontrou-se α = 1,8291,  

conforme Fig. 2.
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Também por meio da análise gráfica, determi-

nou-se o custo da canalização p por cm de di-

âmetro e m de comprimento. Encontrou-se p = 

R$ 7,4/cm/m. Para a tubulação de PVC DEFOFO, 

adotou-se rugosidade absoluta k = 0,01 mm, 

conforme Porto (2006). Considerou-se rendi-

mento do conjunto motor-bomba de 66,15%. 

Foram utilizados os seguintes dados adicionais 

para resolução: γ = 997,05 kgf/m³, Q = 0,0195 

m³/s, n = 16 h, s = 0,40331 R$/h, r = 10% a.a., ν = 

0,000001 m²/s.

Obteve-se o diâmetro D = 194 mm. Arredondan-

do-se para o diâmetro comercial mais próximo, o 

diâmetro econômico obtido pelo método de Pre-

vedello é de 200 mm. 

4 CONCLUSÕES
Neste trabalho foi estudada a renovação de uma 

adutora por recalque localizada em Campo Lim-

po Paulista, interior do estado de São Paulo. A 

adutora antiga de cimento-amianto (125 mm) 

foi substituída pela concessionária por outra 

com tubos de PVC DEFOFO com maior diâmetro 

(300 mm), com o objetivo de economizar ener-

gia e aumentar os níveis de segurança. Nesse 

contexto, determinou-se o diâmetro econômico 

por meio de uma análise que usou alguns dados 

disponibilizados pela concessionária e por meio 

de formulações da literatura (fórmula de Bresse 

e método de Prevedello). 

A partir dos dados do estudo de caso, dos or-

çamentos para instalação de tubulações com  

diferentes diâmetros e do cálculo teórico do  

consumo de energia elétrica do sistema de re-

calque, pode-se calcular o diâmetro econômi-

co para a tubulação do estudo de caso, que é o 

diâmetro da tubulação que gera o menor custo 

anual global do sistema. Foi obtido o diâmetro 

teórico de 210 mm.

A fórmula de Bresse conduziu a um diâmetro de 

179 mm, um resultado que indica a adoção do 

diâmetro nominal de 200 mm, próximo do valor 

encontrado pela análise teórica. O método de 

Prevedello, considerando 16 h de funcionamen-

to diário, conduziu a um diâmetro de 194 mm, 

valor superior ao obtido em relação ao método 

de Bresse. Apesar das diferenças entre as abor-

dagens de Bresse e Prevedello quanto à consi-

deração da quantidade de horas de funciona-

mento diário, considerou-se a mesma vazão de 

0,0195 m³/s.

Tem-se, portanto, que as metodologias usadas 

para obtenção do diâmetro otimizado fornecem 

resultados próximos. A substituição da adutora 

deste estudo de caso gerou uma redução de cus-

tos de operação com energia elétrica da ordem 

de 23,8% entre os anos de 2011 e 2013. Com 

ajustes hidráulicos e de equipamentos, de acordo 

com o estudo teórico realizado, a economia pode 

chegar a 63,4%. 
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Resumo
Diante de um cenário de aumento dos impactos ambientais sobre os recursos hídricos, e da escassez de recur-

sos financeiros para preveni-los ou mitigá-los, o desafio de alocar fundos públicos não é uma tarefa trivial, so-

bretudo em Comitês de Bacias Hidrográficas, órgãos compostos por representantes com aspirações e interesses 

difusos, em torno do tema água. Motivado por esse desafio, este artigo tem objetivo de demonstrar como os cri-

térios de investimentos, estabelecidos pelos comitês, podem ser utilizados como indutores da gestão integrada 

de recursos hídricos. Para tanto, foi realizada uma aplicação prática no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê (CBH-AT), durante atualização da Deliberação CBH-AT n°. 64/2018. Como resultados, foram elaborados 

critérios de rejeição e de avaliação, utilizados pelo CBH-AT para selecionar os empreendimentos que receberam 

recursos públicos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), em 2019.  

Palavras-chave: Gestão Integrada de Recursos Hídricos. Comitês de Bacias Hidrográficas. Apoio Multicritério 

à Decisão. Decisores.

Abstract
Considering the increase in water resources environmental impact and financial restrictions to prevent or mitigate 

them, the challenge to allocate public funds is impressive. The process is even harder in River Basin Committees 

composed by members with a variety of interests and aspirations regarding water theme. To address that, this 

paper aims to demonstrate how the investments criteria, established by the committees, can be used as integrated 

water resources management inductors. Therefore, a concrete implementation was done at the Alto Tietê River 

Basin Committee (CBH-AT), during the update of the Deliberation “CBH-AT n°. 64/2018”. As results, evaluation and 

rejection criteria were elaborated, that were used by the CBH-AT to select the projects that have received public 

funds, in 2019, from the São Paulo State Water Resources Fund (FEHIDRO). 

Keywords: Integrated Water Resources Management. River Basin Committees. Multiple Criteria Decision Aiding. 

Decision Maker.
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1 INTRODUÇÃO
Os princípios da Conferência Internacional da Or-

ganização das Nações Unidas (ONU) sobre Água e 

Meio Ambiente, realizada em 1992, em Dublin na 

Irlanda, estabeleceram as bases contemporâneas 

da gestão integrada de recursos hídricos.

A gestão integrada dos recursos hídricos, segun-

do a Global Water Partnership (2000), representa 

“o processo que promove o desenvolvimento co-

ordenado e o gerenciamento da água, terra e re-

cursos relacionados, com finalidade de maximizar 

o bem-estar econômico e social de forma equi-

tativa, sem comprometer a sustentabilidade dos 

ecossistemas vitais” (GWP, 2000, tradução nossa).

Conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

de São Paulo (PERH 2005), o Estado tomou a ini-

ciativa e, antes mesmo da Conferência de Dublin, 

promulgou a Lei nº. 7.663 em 1991, que estabele-

ceu as normas de orientação à Política Estadual de 

Recursos Hídricos. Essa norma marcou o início da 

modernização da gestão de águas no Brasil.

Em 1997, foi sancionada a Lei nº. 9.433, que ins-

tituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Dentre os principais fundamentos da política des-

tacam-se: a adoção da bacia hidrográfica como a 

unidade territorial de planejamento e a recomen-

dação de que a gestão devia ser descentralizada e 

integrada, ao contar com a participação do poder 

público, dos usuários e das comunidades.  

O gerenciamento de recursos hídricos é realiza-

do por meio dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(CBH), ou seja, órgãos colegiados, estratégicos, 

democráticos, participativos, de atuação des-

centralizada, compostos por representantes de 

diferentes segmentos de uma bacia. Nele ocorre 

a articulação entre o poder público, usuários e so-

ciedade civil, visando formular o Plano de Bacia e 

indicar programas e projetos para preservar e re-

cuperar os recursos hídricos (ANA, 2009). 

Ainda tratando da Lei nº. 9.433/1997, foram defi-

nidos 05 instrumentos de gestão, são eles: os Pla-

nos de Recursos Hídricos; o Enquadramento dos 

Corpos de Água em Classes; a Outorga de Direito 

de Uso de Recursos Hídricos; a Cobrança pelo Uso 

de Recursos Hídricos e o Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos.

Os planos são desenvolvidos nas esferas nacional, 

estadual e de bacia hidrográfica. Tratando da es-

cala da bacia, é o documento responsável, dentre 

outros temas, por traçar as diretrizes e orientar 

quais são os programas, projetos e ações neces-

sárias à bacia. Logo, é fundamental que um plano 

possua um programa detalhado de investimentos. 

Os recursos financeiros para os investimentos 

necessários são oriundos principalmente da co-

brança pelo uso da água dos usuários outorgados, 

como também da compensação financeira, paga 

pela União aos Estados da Federação, em decor-

rência de inundações de áreas por reservatórios 

de água, para geração de energia hidroelétrica.

Neste sentido, os fundos de recursos hídricos 

ganham bastante significância, já que esses se 

multiplicam pelo país, à medida que ocorre a im-

plementação da cobrança pelo uso da água nas 

bacias hidrográficas. Em consonância com Gui-

marães et al. (2008), os fundos estaduais de re-

cursos hídricos emergem, portanto, como impor-

tante instituição do Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos, possibilitando a viabilidade econômica e 

a possibilidade de uma efetiva descentralização 

do sistema de gestão. 

É válido afirmar que os comitês são os espaços de-

cisórios, no âmbito das bacias hidrográficas, que 

dentre suas atribuições, detêm o poder de deci-

são da escolha dos programas, projetos, serviços 

e obras, denominados neste artigo como empre-

endimentos, que receberão recursos financeiros 

dos fundos de recursos hídricos, e/ou dos recursos 

provenientes da cobrança pelo uso da água.
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A pesquisa justifica-se pela atual e futura impor-

tância dos investimentos a serem realizados nas 

bacias hidrográficas, sobretudo em função da 

crescente implementação da cobrança pelo uso 

da água, e consequente tendência de aumento 

dos recursos financeiros, ainda que escassos.

Utilizou-se como pergunta norteadora da pes-

quisa: como os critérios de investimentos, esta-

belecidos pelos comitês, podem induzir a gestão 

integrada de recursos hídricos?  

Partiu-se da hipótese que, ao estabelecer ações 

ou projetos prioritários à bacia, sejam eles defini-

dos pelo plano de bacia, relatório de situação ou 

mesmo pela preferência dos decisores, há a indu-

ção. Indução essa que não possui caráter negati-

vo, pelo contrário, orienta as ações que são real-

mente necessárias à bacia hidrográfica.

Nos dois itens a seguir, é apresentada funda-

mentação teórica contendo as bases conceituais 

e metodológicas advindas, respectivamente, da 

disciplina de Gestão de Recursos Hídricos e da 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão. 

1.1 Gestão de Recursos Hídricos

A Declaração de Dublin merece atenção, pois es-

tabeleceu as bases contemporâneas da gestão 

integrada de recursos hídricos. Dentre seus prin-

cípios, destaca-se o 2º: "O desenvolvimento e a 

gestão da água devem ser baseados na participa-

ção de todos, envolvendo usuários, planejadores 

e decisores políticos, de todos os níveis." (DUBLIN, 

1992, tradução nossa).

Dentre as primeiras ações efetivas no caminho 

da modernização do setor, registrou-se a deci-

são do governo do Estado de São Paulo de en-

caminhar à Assembleia Legislativa, em 1990, 

Projeto de Lei que institui a Política Estadual 

de Recursos Hídricos [...]. Tal projeto, converti-

do em Lei em 1991, consolidou a participação 

da sociedade civil no processo decisório, criou 

a cobrança pelo uso da água, e determinou que 

os recursos daí advindos fossem administrados 

pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHI-

DRO), para utilização direta nos Comitês de Ba-

cia. O FEHIDRO passou a se constituir em uma 

das mais importantes inovações do setor ao ga-

rantir recursos diretamente voltados ao sistema 

de recursos hídricos [...] (ANA, 2002).

Em 1993, já sob a égide do novo arranjo insti-

tucional, o Estado de São Paulo criou o Comitê 

das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(CBH-PCJ). Na sequência, entre 1993 e 1997, fo-

ram criados 20 Comitês de Bacias Hidrográficas 

no Estado, que se constituíram em Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs). A 

experiência dos comitês de São Paulo foi conside-

rada inovadora, por se tratar de colegiados com 

ação efetivamente deliberativa. “É deles a respon-

sabilidade pela aplicação dos recursos provenien-

tes do FEHIDRO” (ANA, 2002). 

Anos mais tarde, a Lei Federal nº. 9.433/1997, 

também conhecida como “Lei das Águas”, foi ins-

tituída em um momento histórico em que o pro-

cesso de participação social estava presente. Além 

da Constituição Federal de 1988 e a Declaração de 

Dublin, os marcos referenciais que influenciaram 

sua concepção foram: o Capítulo 18 da Agenda 

21, as contribuições do Banco Mundial, por meio 

da publicação “A Policy Paper on Water Resources 

Management (1993)”, a própria Política de Recur-

sos Hídricos do Estado de São Paulo, entre outras. 

(SARTORI, 2013).

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) 

constitui um dos aparatos legais do sistema da 

gestão das águas do Estado de São Paulo. É o fun-

do destinado a dar suporte financeiro à Política 

Estadual de Recursos Hídricos, por meio de pro-

jetos, serviços, ações e obras na área de recursos 

hídricos, previstos nos Planos das Bacias Hidro-
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gráficas (PBHs) e no Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH).

O FEHIDRO foi instituído pelo Capítulo III da Lei Es-

tadual nº. 7.663/1991. É regulamentado pelo De-

creto nº. 48.896/2004. Ademais, há uma série de 

deliberações do Conselho de Orientação do FEHI-

DRO (COFEHIDRO) que dispõem sobre as diretrizes 

e regras de operação do fundo.

O PERH define uma série de Programas de Dura-

ção Continuada (PDCs) e Subprogramas de Du-

ração Continuada (SubPDCs), que englobam os 

principais temas a serem abordados e financiados 

para a gestão, recuperação e proteção das bacias 

hidrográficas do Estado de São Paulo. A partir dos 

PDCs e SubPDCs, podem ser definidas as linhas 

temáticas que direcionarão as ações financiadas 

com recursos do FEHIDRO, para alcançar os resul-

tados esperados pelos Comitês de Bacias Hidro-

gráficas (adaptado de COFEHIDRO, 2015).

Para um empreendimento ser financiado pelo 

FEHIDRO, em teoria, esse deve simultaneamente 

ser enquadrado em pelo menos um dos PDCs ou 

SubPDCs do PERH, estar previsto no plano de ba-

cia da UGRHI, cumprir as exigências estabelecidas 

no Manual de Procedimentos Operacionais (MPO 

do FEHIDRO) e ser indicado por um comitê de ba-

cia, após uma chamada pública.  

A seguir foram listadas de maneira resumida as 

principais linhas de financiamento do FEHIDRO, 

ou seja, os PDCs estabelecidos na Deliberação 

CRH nº. 190/2016.

PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH);

PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

(GRH);

PDC 3. Melhoria e Recuperação da Qualidade das 

Águas (MRQ);

PDC 4. Proteção dos Corpos d’Água (PCA);

PDC 5. Gestão da Demanda de Água (GDA);

PDC 6. Aproveitamento dos Recursos Hídricos 

(ARH);

PDC 7. Eventos Hidrológicos Extremos (EHE); e

PDC 8. Capacitação e Comunicação Social (CCS). 

São duas as principais fontes financeiras do FEHI-

DRO: a compensação pelos usos hidroenergéticos, 

também chamada de royalties, e a cobrança pelo 

uso da água.

O artigo 3º da Lei 13.360/2016 explicita que 

quem paga pela compensação são as concessio-

nárias ou os autorizados para exploração de po-

tencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios, em cujos territórios se localiza-

rem instalações destinadas à produção de energia 

elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas 

dos respectivos reservatórios.

Já a cobrança pelo uso da água é um instrumen-

to da Política Nacional de Recursos Hídricos, que 

incide apenas sobre aqueles usos sujeitos a outor-

ga. A cobrança objetiva, além do reconhecimento 

da água como um bem econômico, o incentivo à 

racionalização do uso e à obtenção de recursos 

financeiros para o financiamento de ações previs-

tas nos planos de recursos hídricos.

Segundo dados do Relatório de Atividades FEHI-

DRO (COFEHIDRO, 2009), em 2008, aproxima-

damente 82,4% das receitas do fundo eram ori-

ginadas a partir da compensação financeira. Já 

com a implementação gradual da cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos, a situação alterou-se 

significativamente. Conforme dados do Relatório 

de Atividades FEHIDRO (COFEHIDRO, 2018), em 

2017, os recursos provenientes da compensação 

financeira eram de R$ 81.619.694,43 (43,0%), 

enquanto os recursos provenientes da cobrança 

pelo uso da água totalizavam R$ 108.308.381,03 

(57,0%). Ou seja, no Estado de São Paulo, a co-

brança pelo uso da água já se constitui como a 

principal fonte do recurso financeiro para o setor 

de recursos hídricos. 

As funções exercidas pelos CBHs são básicas para 

o funcionamento do Sistema Integrado de Ge-
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renciamento de Recursos Hídricos do Estado de 

São Paulo (SIGRH), pois são os órgãos decisores 

quanto à implantação dos Planos de Bacias. Com 

base nos planos, os comitês escolhem quais os 
empreendimentos merecem a aplicação dos 
recursos financeiros do FEHIDRO (adaptado de 

COFEHIDRO, 2015). 

1.2 Metodologia Multicritério de Apoio 
à Decisão

O processo de tomada de decisão para alocar 

recursos financeiros não é uma tarefa trivial, 

sobretudo em um fórum de decisão que possui 

representantes com aspirações e interesses di-

fusos, ou até mesmo conflitantes, em torno do 

tema água. A atividade de estruturar as decisões 

justas, transparentes e de melhor compromisso, 

considerando os aspectos econômicos, sociais, 

ambientais, políticos entre outros, sendo muitas 

vezes estes subjetivos, é uma atividade complexa. 

Portanto, merece ser estudada sob a perspectiva 

do Apoio à Decisão, utilizando uma metodologia 

multicritério.

Segundo Roy (1993) o Apoio à Decisão pode ser 

definido como: 

Uma atividade de alguém que, de maneira cien-

tífica, busca obter elementos de respostas às 

perguntas feitas por atores envolvidos em um 

processo de tomada de decisão (ROY, 1993, tra-

dução nossa).

Conforme Brandalise (2004), “definitivamente, o 

julgamento intuitivo é inadequado para decisões 

complexas que envolvem o futuro de milhares de 

vidas”. De acordo com Matzenauer (2003), “as 

metodologias mais utilizadas no procedimento de 

avaliação de alternativas para o planejamento de 

recursos hídricos são oriundas da Pesquisa Ope-

racional clássica”, contudo esses métodos não são 

capazes de lidar com situações complexas. Neste 

contexto, observa-se um processo de reformula-

ção dos métodos de avaliação de alternativas, na 

área de planejamento de recursos hídricos, e essa 

mudança parte da análise tradicional custo-be-

nefício para análise multicriterial.

Uma metodologia de Apoio Multicritério à Deci-

são procura fazer com que o processo seja o mais 

neutro, objetivo, válido e transparente possível, 

sem pretender indicar aos decisores uma solução 

única e verdadeira (GOMES, 2011).

Dentre as metodologias multicriteriais, desta-

cam-se aquelas que têm por objetivo aumentar 

o conhecimento dos decisores (estruturar os pro-

blemas) e apoiar a decisão, fornecendo sugestões 

e contribuições que possuem como bases os valo-

res e ensejos dos atores envolvidos. Segundo SDM 

(2002), “os problemas relacionados ao gerencia-

mento dos recursos hídricos não são estruturados 

(ou mesmo parcialmente estruturados)”, ou seja, 

não existem soluções prontas a serem resolvidas 

por meio de algoritmos predefinidos. 

Keeney afirma que “o pensamento focado no valor 

pode melhorar significativamente a tomada de de-

cisão, pois os valores orientam não somente a cria-

ção de melhores alternativas, mas a identificação 

de melhores situações de decisão” (KEENEY, 1992, 

tradução nossa). Segundo o mesmo autor, apesar 

da maioria das tomadas de decisão ser focada, so-

bretudo nas escolhas entre alternativas, os valores 

dos decisores são mais fundamentais para um pro-

blema de decisão do que as próprias alternativas. 

Na análise decisória não se objetiva avaliar os va-

lores ou os julgamentos de indivíduos, mas sim 

fornecer subsídios para que os decisores possam 

de maneira consciente tomar as decisões consi-

deradas mais adequadas, conforme os seus siste-

mas de valores.

Julgamentos pessoais sobre incerteza e valores 

são inputs importantes para a análise de deci-

são [...] eles são ingredientes importantes para 

tomar boas decisões [...]. O espírito da discussão 

é compreender os problemas que as pessoas 
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enfrentam e aplicar cuidadosamente as técni-

cas de análise de decisão [...] (CLEMEN, 1996, 

tradução nossa). 

Segundo Gomes (2009), os métodos de Apoio 

Multicritério procuram esclarecer o processo de 

decisão, tentando incorporar os julgamentos de 

valores dos agentes, na intenção de acompanhar 

a maneira como se desenvolvem as preferências e 

entendendo o processo como aprendizagem. Em 

consonância com Roy (1996, tradução nossa), “o 

apoio à decisão destina-se a auxiliar na constru-

ção, estabelecimento e defesa de convicções [...]”. 

Tomar decisões complexas é, de modo geral, uma 

das mais difíceis tarefas enfrentadas por indivídu-

os isolados ou mesmo por grupos. Quase sempre, 

tais decisões devem atender a múltiplos objeti-

vos; são influenciadas por vários critérios, às ve-

zes conflitantes, e sob muitos atributos; e seus 

impactos nem sempre podem ser bem identifica-

dos, principalmente ao longo do tempo (GOMES e 

GOMES, 2014).

Gomes (2009) cita um exemplo que elucida a dife-

rença entre um critério e um atributo:

“Na escolha entre diversas marcas de um de-

terminado produto, características como preço, 

qualidade, estética e durabilidade, por exemplo, 

devem ser consideradas pelo consumidor. Es-

sas características são denominadas atributos. 

Quando a esses atributos acrescenta-se um mí-

nimo de informação relativa às preferências des-

se consumidor, eles se convertem em critérios”.

Analogamente, em um Comitê de Bacias Hidro-

gráficas (CBH), entre as diversas alternativas de 

potenciais empreendimentos a serem financiados, 

atributos como: valor do projeto, tempo de dura-

ção, valor da contrapartida, entre outros, podem 

ser considerados pelos representantes do comitê. 

Quando esses decisores se reúnem e entram em 

um consenso sobre suas preferências em relação 

aos atributos, estes se convertem em critérios.

2 OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa concentrou-se em demons-

trar como os critérios de investimentos, estabeleci-

dos pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

(CBH-AT), podem ser utilizados como indutores da 

gestão integrada de recursos hídricos.

 

3 METODOLOGIA 
Foi realizada a aplicação prática de alguns crité-

rios indutores da gestão integrada de recursos 

hídricos, no CBH-AT, durante a atualização da 

Deliberação do CBH-AT n°. 64 de 13 de dezem-

bro de 2018, que aprovou os critérios de análise 

e hierarquização de empreendimentos para as 

indicações ao FEHIDRO, em 2019. A aplicação 

prática foi descrita em quatro etapas, as quais se 

basearam nos princípios da Metodologia Multi-

critério de Apoio à Decisão. A principal referência 

utilizada foi a obra: “Apoio à decisão: Metodolo-

gia para Estruturação de Problemas e Avaliação 

de Alternativas” de Ensslin, Montibeller e Noro-

nha, de 2001.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 1ª etapa) Identificação do Contexto 
Decisório. Objetivo: definir os decisores e o 
facilitador. 

No dia 30/10/2018, foi realizada a 13ª reunião 

da Câmara Técnica de Gestão de Investimentos 

(CTGI), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê (CBH-AT), que deu início às discussões so-

bre as atualizações dos critérios de investimen-

tos para o ano de 2019. 

A CTGI é composta por representantes (deciso-

res) do CBH-AT, de maneira proporcional entre os 

segmentos que o compõe. São 05 votos para o 

Estado, 05 votos para a Sociedade Civil e 05 vo-

tos para os Municípios, conforme a Deliberação 

CBH-AT n°. 37 de 30 de março de 2017. A câma-
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ra possui como principais atribuições o estudo, 

avaliação e manifestação sobre a aplicação de 

recursos financeiros, oriundos da compensação 

financeira por aproveitamentos hidroenergéti-

cos e da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 

na bacia do Alto Tietê. 

Durante a reunião, o pesquisador realizou apre-

sentação da “proposta de método para elabora-

ção de critérios de investimentos a ser utilizado 

em comitês de bacias hidrográficas”, e ao final 

da mesma, o coordenador da CTGI sugeriu que o 

pesquisador acompanhasse as próximas reuniões, 

na função de facilitador, com o objetivo de colocar 

em prática o método sugerido e contribuir com o 

aperfeiçoamento dos critérios existentes.

4.2. 2ª etapa) Estruturação do problema. 
Objetivo: estruturar árvores de Pontos de 
Vista Fundamentais, conforme os valores dos 
decisores.

No dia 08/11/2018, foi realizada a 14ª reunião 

da CTGI, em que o grupo de decisores concen-

trou-se em editar os artigos da minuta de deli-

beração, a partir da deliberação do ano anterior 

(CBH-AT nº. 50/2017).

Durante a reunião, o facilitador questionou o 

grupo de decisores com as seguintes pergun-

tas: “Quais critérios vocês gostariam de levar em 

consideração?” e “Quais critérios de seleção con-

tribuiriam para diminuir as dificuldades encon-

tradas no processo de escolha das propostas nos 

anos anteriores?”. Por meio das respostas obtidas, 

foi possível extrair alguns candidatos a Pontos de 

Vista Fundamentais (PVFs), descritos a seguir.

Ficou evidente a preocupação dos decisores em 

seguir as regras estabelecidas no Artigo 2º da 

Deliberação CRH ad referendum nº. 188/2016, 

em que:

Artigo 2º - O “Plano de Ação para Gestão dos 

Recursos Hídricos da UGRHI” e o respectivo 

“Programa de Investimentos”, para execução 

a partir de 2017, deverão estar estruturados 

conforme os Programas de Duração Continu-

ada - PDC e deverão especificar as prioridades 

para investimentos de porcentagens da esti-

mativa de receitas do Fundo Estadual de Re-

cursos Hídricos - FEHIDRO referente ao CBH, 

conforme segue:

Investimento de no máximo 25% (vinte e cin-

co por cento) nos “PDC 1 - Bases Técnicas em 

Recursos Hídricos - BRH” e “PDC 2 - Gerencia-

mento dos Recursos Hídricos – GRH”;

Investimento de no mínimo 60% (sessenta por 

cento) em até 3 (três) PDCs, distribuídos em 

no máximo 6 (seis) Subprogramas de Duração 

Continuada (subPDC), a critério do CBH;

Investimento de no máximo 15% (quinze por 

cento) nas demais ações do Plano de Bacias 

(PBH), em PDCs a critério do CBH. 

§ 1º - A priorização de PDCs e subPDCs citada 

no caput deve considerar a identificação e a 

análise de áreas críticas e a prioridade de ações 

para gestão dos recursos hídricos, constantes 

no Diagnóstico e do Prognóstico do PBH; [...] 

Também se destacou a proposição de empreen-

dimentos não alinhados com as necessidades re-

ais da bacia, relatada como o principal problema 

encontrado pelos decisores, durante a avaliação 

de propostas nos anos anteriores. A partir desse 

consenso, foi possível identificar o problema do 

grupo de decisores: “Elaborar critérios de inves-

timentos alinhados às necessidades da bacia”.

Após a reunião, os candidatos a PVFs foram or-

ganizados em uma estrutura arborescente e 

agrupados em clusters pelo facilitador. O resulta-

do pode ser observado na Fig. 1.

Sartori MPL, Zuffo AC

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 226-242 | Out a Dez, 2020



233

Figura 1. Árvore de PVFs 

Ficou claro que os decisores não desejavam alterar 

profundamente a forma de pontuar os empreen-

dimentos, utilizada nas deliberações de anos ante-

riores. Ou seja, estavam dispostos a manter a Nota 

Técnica (conjunto de critérios que avaliam a qualida-

de das propostas) e a Nota de Gestão (conjunto de 

critérios que avaliam a capacidade dos tomadores). 

Contudo, buscavam uma forma de indicar apenas as 

ações consideradas prioritárias, pelo Plano de Ação 

e Programa de Investimentos do Plano da Bacia. 

Notou-se também que, dentre as ações priorizadas 

pelo plano, os decisores consideravam a existência 

de níveis de preferências distintos, as mais prioritá-

rias e as menos prioritárias para a bacia.

Logo, propôs-se o cluster o “Fator de prioridade 

das Ações específicas do Plano da Bacia Hidro-

gráfica do Alto Tietê (PBHAT)”, para os três PVFs 

identificados e ratificados pelas regras esta-

belecidas no Artigo 2º da Deliberação CRH nº. 

188/2016.  

4.3. 3ª etapa) Construção de critérios. Objetivo: 
construir os critérios de rejeição e os de 
avaliação 

No dia 14/11/2018, foi realizada a 15ª reunião 

da CTGI. Inicialmente, os decisores optaram por 

listar as ações de que a bacia necessitava para o 

ano de 2019, baseando-se nas informações con-

tidas no Plano da Bacia e respeitando as regras 

estabelecidas na Deliberação CRH nº. 188/2016. 

A listagem foi resumida nas Tabelas 1, 2 e 3:

Tabela 1. Ações dos PDCs 1 e 2 passíveis de investimento (máximo de 25%)
Ação SubPDC 

Aprimoramento e ampliação das redes de monitoramento de quantidade e qualidade das águas superficiais da BAT. 1.4

Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de implementação de sistemas de captação de vazões de tempo seco - 
encaminhamento, em tempo seco, das vazões da rede de drenagem às ETEs. 1.7

Incentivo ao cadastro/outorga para usuários de recursos hídricos não cadastrados/ outorgados, regularização dos usuários, e 
manutenção de banco de dados atualizado e completo. 2.2
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As ações das Tabelas 1 e 2 foram extraídas li-

teralmente do “Resumo Executivo do Plano da 

Bacia do Alto Tietê”, mais especificamente das 

“Ações propostas para 2019”, desde que possu-

íssem recursos previstos e fossem denominadas 

como “Imediatas” pelo plano.       

Tabela 3. Demais ações passíveis de investimento (máximo 15%)

Ação SubPDC 

Execução de projetos e obras para implantação de sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgotos fora das áreas de mananciais. 3.1

Aumento da capacidade de tratamento de esgotos para a universalização do serviço fora das áreas de mananciais. 3.1

Implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos domiciliares (triagem, compostagem, transbordo, logística reversa, 
reciclagem), nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos. 3.2

Projetos básico e executivo de obras para a recuperação ou renaturalização de corpos hídricos, principalmente em áreas de mananciais. 3.5

Estruturação e aplicação de sistemas integrados de fiscalização do uso do solo, em áreas de mananciais, por meio de parcerias entre o 
Estado e os Municípios para aquisição e análise de imagens de satélite. 4.1

Promoção de campanhas de conscientização da população quanto à necessidade de ligação à rede de esgotamento sanitário 8.2

Já as demais ações da Tabela 3 contam tanto 

com as “Ações propostas para 2019” (ações do 

SubPDC 3.1) como com as ações planejadas para 

o quadriênio 2020/2023, classificadas como de 

“Alta Prioridade” (ações dos SubPDCs 3.2, 3.5, 

4.1 e 8.2), extraídas do “Relatório Parcial do Pla-

no de Ação” (RPA), datado de 10/05/2018.

Ao definir três listagens contendo somente 

aquelas ações financiáveis, foi definido auto-

maticamente um critério de rejeição. Ou seja, as 

propostas que não se enquadrem nas ações pas-

síveis de investimentos serão eliminadas antes 

mesmo de serem avaliadas ou hierarquizadas.

O critério de rejeição resolveu parcialmente o 

problema dos decisores, já que ainda existia a 

percepção dos decisores quanto à diferença de 

prioridade entre ações listadas nos quadros. 

Logo, foi necessária a criação de critérios de 

avaliação, sob a luz da Problemática da Orde-

nação (P.γ).  Problemática que tem como ob-

jetivo hierarquizar as alternativas levando em 

conta uma ordem de preferência decrescente, 

um ranking de alternativas (empreendimen-

tos), tendo como base as preferências dos  

decisores.

Assim, a árvore de PVFs (Fig. 1) foi submetida 

à avaliação dos decisores. Após o consenso, 

foi solicitada a inclusão das ações passíveis de 

investimentos sob os PVFs, conforme Fig.2. Na 

sequência, a árvore foi validada pelos decisores. 

Tabela 2. Ações dos PDCs 3, 5 e 7 passíveis de investimento (mínimo de 60%)
Ação SubPDC 

Execução de projetos e obras para implantação de sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgotos nas áreas de mananciais. 3.1 

Aumento da capacidade de tratamento de esgotos para a universalização do serviço nas áreas de mananciais. 3.1

Execução de obras de saneamento básico (exceto rede de abastecimento de água) vinculadas à promoção da urbanização de 
assentamentos precários de interesse social em áreas de mananciais. 3.1; 3.2; 3.3

Execução de ações estruturais para redução de perdas no Sistema de Abastecimento Público, desde que previstas em Plano de Controle e 
Redução de Perdas. 5.1

Execução de projetos e obras estruturais previstas no PDMAT 3. 7.2  
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Figura 2. Árvore de PVFs validada pelos decisores

As ações passíveis de investimentos incluídas na 

árvore foram consideradas como descritores, 

isto é, um “conjunto de níveis de impacto que ser-

vem como base para descrever as performances 

plausíveis das ações potenciais” (BANA e COSTA, 

1992, et al., 1999).

Na sequência, os decisores atribuíram valores para 

cada nível de impacto dos descritores, por meio de 

comparações relativas, sempre em relação ao melhor 

nível de impacto possível. A diferença de atrativida-

de ou de predileção entre os níveis de impacto de um 

descritor é denominada função de valor (Fig. 3).
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Figura 3. Funções de valor

A diferença de atratividade entre os níveis de im-

pacto foi definida pelo consenso dos decisores, 

de acordo com os seus sistemas de valores. No 

entanto, foram observados alguns padrões nas 

pontuações, conforme a lógica descrita a seguir:

• As ações imediatas do plano, planejadas para 

2019, têm prioridade sobre as ações de cur-

to prazo com prioridade alta, planejadas para 

o quadriênio 2020-2023. Visto que as ações de 

curto prazo obtiveram pontuação 80; e

• As ações previstas com recursos do FEHIDRO 

têm prioridade sobre as ações setoriais (que pos-

suem orçamento próprio e podem contar even-

tualmente com recursos do FEHIDRO). Visto que 

a única ação setorial (1.7) obteve pontuação 70. 

A partir da construção das funções de valor, os 

PVFs passaram a ser efetivamente chamados de 

critérios de avaliação. Dentre as principais carac-

terísticas dos critérios de avaliação, destaca-se 

que esses se enquadram na Problemática da Or-

denação e são caracterizados por serem condicio-

nais, isto é, uma proposta de empreendimento po-

derá ser classificada somente em um dos critérios. 

Logo, existirão três rankings distintos de empre-

endimentos após as avaliações das alternativas, 

um para cada critério de avaliação condicional.

A não necessidade de criação de taxas de subs-

tituição (estabelecimento de pesos dos critérios) 

fica clara ao perceber que já existe uma diferen-

ciação entre os critérios condicionais, quando se 

estipulam porcentagens máximas e mínimas de 

recursos que serão investidas em cada PDC.  
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4.4. 4ª etapa) Revisão das funções de valor . Ob-
jetivo: ratificar as funções de valor 

No dia 28/11/2018 foi realizada a 16ª reunião 

da CTGI. Motivados por estabelecer diferencia-

ções entre os níveis de impacto dos descritores, 

os decisores refinaram as funções de valor dos 

critérios estabelecidos. A Fig.4 resume de forma 

gráfica os aprimoramentos.

As ações 1.4, 1.7, 3.2 e 3.5 foram segmentadas 

em duas subações: as dentro de Áreas de Prote-

ção aos Mananciais (APM) e Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais (APRM) e as fora de 

APM/APRM, de maneira que as proposituras si-

tuadas dentro dessas áreas têm prioridade sobre 

as situadas fora.

As ações relacionadas ao esgoto, contidas no 

3.1, também foram segmentadas em duas suba-

ções: em municípios com Índice de Atendimen-

to de Urbano de Esgoto (ICE1) menor que 70% e 

em municípios com ICE maior ou igual a 70%, de 

maneira que as proposituras situadas em muni-

cípios com ICE menor que 70%, têm prioridade 

sobre as demais.

Já as ações relacionadas às perdas de água foram 

segmentadas em três subações: em municípios 

com Índice de Perdas na Distribuição (IPD2) maior 

ou igual a 40%; IPD menor que 40% e maior que 

25%; e IPD menor ou igual a 25% e maior ou igual 

a 5%; de maneira que as proposituras situadas 

em municípios com maiores perdas têm priori-

dade sobre as demais. 

Convencionou-se que, caso as ações descritas 

nos últimos dois parágrafos sejam propostas 

para setores de esgotamento ou abastecimento 

que tenham abrangência de mais de um muni-

cípio, considerar-se-á o valor do ICE ou IPD mais 

favorável à hierarquização da proposta.

O resultado da multiplicação, do valor atribuído à 

subação pelo valor atribuído à ação, foi denomi-

nado Fator de Prioridade (K). Fator este que foi 

acrescentado à fórmula utilizada para avaliação 

e hierarquização das propostas de empreendi-

mentos recebidas pelo comitê, descrita a seguir.

NF = (NT + NG) x K 

Em que:

NF = Nota Final para hierarquização dos empre-

endimentos;

NT = Nota Técnica, obtida pela somatória das no-

tas NT1 + NT2 + NT3 + NT4 + NT5; 

NG = Nota de Gestão, obtida pela somatória das 

notas NG1 + NG2 + NG3;

K = Fator de Prioridade de acordo com as Tabelas 

04, 05 e 06. 

1 Disponível no SNIS (2015) e no Resumo Executivo do PBHAT (2018-2045).  
2 Disponível no SNIS (2015) e no Resumo Executivo do PBHAT (2018-2045), em que o IPD  ≥40% é Ruim; >25% e <40% é Regular; ≥5% e ≤25% 
é Bom.
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Figura 4. Funções de valor aprimoradas

Os critérios utilizados para o cálculo da Nota Téc-

nica e da Nota de Gestão não foram o foco desta 

pesquisa e podem ser observados na Deliberação 

CBH-AT n°. 64/2018, publicada no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo, em 22 de dezembro de 

2018. Já o Fator de Prioridade K, contribuição 

deste trabalho, é detalhado no item 5 deste ar-

tigo, “Discussão”.   

Tabela 4. Fator K das ações e subações dos PDCs 1 e 2 (máximo de 25%) 

Sub
PDC Ação Fator de 

Prioridade (K)

1.4 Aprimoramento e ampliação das redes de monitoramento de quantidade e qualidade das águas superficiais da BAT - Dentro 
de APM / APRM. 1,00

1.4 Aprimoramento e ampliação das redes de monitoramento de quantidade e qualidade das águas superficiais da BAT - Fora de 
APM / APRM. 0,80

1.7 Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de implementação de sistemas de captação de vazões de tempo seco - 
encaminhamento, em tempo seco, das vazões da rede de drenagem às ETEs - Dentro de APM / APRM. 0,70

1.7 Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de implementação de sistemas de captação de vazões de tempo seco - 
encaminhamento, em tempo seco, das vazões da rede de drenagem às ETEs - FFora de APM / APRM. 0,56

2.2  Incentivo ao cadastro/outorga para usuários de recursos hídricos não cadastrados/outorgados, regularização dos usuários e 
manutenção de banco de dados atualizado e completo. 1,00
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Tabela 5: Fator K das ações e subações dos PDCs 3, 5 e 7 (mínimo de 60%)

Sub
PDC Ação Fator de 

Prioridade (K)

3.1 Execução de projetos e obras para implantação de sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgotos nas áreas de 
mananciais - Em município com ICE < 70%.  1,00

3.1 Execução de projetos e obras para implantação de sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgotos nas áreas de 
mananciais - Em município com ICE ≥ 70%.  0,80

3.1 Aumento da capacidade de tratamento de esgotos para a universalização do serviço nas áreas de mananciais. 1,00

3.1, 3.2 e 
3.3.

Execução de obras de saneamento básico (exceto rede de abastecimento de água) vinculadas à promoção da urbanização de 
assentamentos precários de interesse social em áreas de mananciais. 1,00

5.1. Execução de ações estruturais para redução de perdas no Sistema de Abastecimento Público, desde que previstas em Plano 
de Controle e Redução de Perdas - Em município com IPD ≥ 40 %. 1,00

5.1 Execução de ações estruturais para redução de perdas no Sistema de Abastecimento Público, desde que previstas em Plano 
de Controle e Redução de Perdas - Em município com IPD > 25% e < 40%. 0,90

5.1 Execução de ações estruturais para redução de perdas no Sistema de Abastecimento Público, desde que previstas em Plano 
de Controle e Redução de Perdas - Em município com IPD ≥ 5% e ≤ 25%. 0,80

7.2 Execução de projetos e obras estruturais previstas no PDMAT 3. 1,00

Tabela 6: Fator K das demais ações e subações (máximo 15%)

Sub
PDC Ação Fator de 

Prioridade (K)

3.1 Execução de projetos e obras para implantação de sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgotos fora das áreas de 
mananciais - Em município com ICE < 70%.  1,00

3.1 Execução de projetos e obras para implantação de sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgotos fora das áreas de 
mananciais - Em município com ICE ≥ 70%. 0,80

3.1 Aumento da capacidade de tratamento de esgotos para a universalização do serviço fora das áreas de mananciais. 1,00

3.2 Implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos domiciliares (triagem, compostagem, transbordo, logística 
reversa, reciclagem), nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos - Dentro de APM / APRM. 0,80

3.2 Implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos domiciliares (triagem, compostagem, transbordo, logística 
reversa, reciclagem), nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos - Fora de APM / APRM. 0,64

3.5 Projetos básico e executivo de obras para a recuperação ou renaturalização de corpos hídricos, principalmente em áreas de 
mananciais - Dentro de APM / APRM. 0,80

3.5 Projetos básico e executivo de obras para a recuperação ou renaturalização de corpos hídricos, principalmente em áreas de 
mananciais - Fora de APM / APRM. 0,64

4.1 Estruturação e aplicação de sistemas integrados de fiscalização do uso do solo, em áreas de mananciais, por meio de 
parcerias entre o Estado e os Municípios para aquisição e análise de imagens de satélite. 0,8

8.2 Promoção de campanhas de conscientização da população quanto à necessidade de ligação à rede de  
esgotamento sanitário. 0,8

5 DISCUSSÃO
O Fator de Prioridade K é um coeficiente adi-

mensional que varia entre 0,56 e 1,00, em que as 

ações ou subações, classificadas com coeficien-

tes maiores, têm maior probabilidade de serem 

financiadas do que as com os coeficientes meno-

res. Funciona também como um fator limitante, 

pois uma proposta com K= 1,00 terá a possibi-

lidade de atingir 100% da pontuação máxima, 

mas uma proposta com K = 0,56 estará limitada a 

56% da pontuação máxima.

Cabe relembrar que, como os critérios de avalia-

ção são condicionais, não haverá uma única lista 

de empreendimentos hierarquizados, mas sim 

três diferentes e não concorrentes, respeitando 

as porcentagens máximas e mínimas estabeleci-

das na Deliberação CRH 188/2016 e nos critérios 

estabelecidos pelos decisores. Logo, a hierarqui-

zação se resume à criação de três listas de em-

preendimentos, ordenados de forma decrescen-

te, conforme as Notas Finais.

No dia 13/12/2018, a minuta da Deliberação 

CBH-AT n°. 64/2018, contendo a contribuição 

deste trabalho (Fator de Prioridade K), foi sub-

metida à avaliação durante a 9ª Reunião Plenária 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 

Antes de colocar o assunto em avaliação e vo-

tação, o coordenador da CTGI e o pesquisador 
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apresentaram, respectivamente, a deliberação e 

os critérios criados. Após as manifestações dos 

presentes e inclusões e melhorias no texto da mi-

nuta, partiu-se para a votação pela aprovação ou 

rejeição da minuta. Foram contabilizados 17 vo-

tos a favor da aprovação e 01 voto pela rejeição 

da deliberação, ou seja, 94,44% de aceitação.

Por conseguinte, a Deliberação CBH-AT n°. 

64/2018, que aprovou os critérios para análi-

se e hierarquização de empreendimentos, para 

indicação ao FEHIDRO em 2019, foi publica-

da no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 

22/12/2018. Já no dia 03/01/2019, foi iniciado o 

prazo para a chamada pública para recebimento 

de propostas de empreendimentos.

Por fim, ao analisar criticamente os resultados 

deste artigo, pode-se afirmar que o Fator de 

Prioridade K tornou-se determinante para a es-

colha das propostas de empreendimentos a se-

rem indicados pelo Comitê do Alto Tietê, pois 

proporciona o alinhamento às prioridades esta-

belecidas e apontadas pelo Plano da Bacia, em 

diferentes níveis de preferência, estabelecidos 

por decisores representativos. 

6 CONCLUSÕES
Tendo como base a fundamentação teórica, foram 

elaborados critérios (de rejeição e de avaliação) uti-

lizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê (CBH-AT) para selecionar aqueles empreendi-

mentos, na área de recursos hídricos, que receberam 

recursos públicos do FEHIDRO, no ano de 2019.  

Obtiveram-se como principais resultados: a defi-

nição do facilitador e dos decisores, estruturação 

do problema em forma gráfica, definição de crité-

rios de rejeição e de avaliação. Esses últimos do-

tados de função de valor, representada pelo Fator 

de Prioridade (K).

O K é uma ferramenta de apoio à decisão ao prin-

cipal problema relatado pelos decisores: “Elaborar 

critérios de investimentos alinhados às necessida-

des da bacia”. Ferramenta esta que foi aceita como 

útil e válida pelos decisores e compôs o modelo 

utilizado para selecionar as mais adequadas pro-

postas de empreendimentos, para o ano de 2019, 

segundo o sistema de valores dos decisores. Ou 

seja, os critérios que já avaliavam o conteúdo das 

propostas e a capacidade da instituição proponen-

te foram somados ao K e, juntos, contribuem para a 

seleção das propostas com os melhores conteúdos, 

melhores tomadores e prioritárias à bacia.    

Quanto à pergunta norteadora da pesquisa: 

“Como os critérios de investimentos, estabeleci-

dos pelos comitês, podem induzir a gestão integra-

da de recursos hídricos?”, tem-se que os critérios 

criados não visam a indicar os empreendimentos 

considerados ótimos, tampouco representar uma 

realidade objetiva para tomar decisões, mas, sim, 

recomendar empreendimentos alinhados aos va-

lores do grupo de decisores representativos, por 

meio de uma ferramenta válida para o processo 

de apoio à decisão, processo que pressupõe inte-

rações entre os decisores e gera conhecimento ao 

estruturar os problemas.

Pode-se afirmar também que os critérios de in-

vestimentos são muito específicos, em função das 

necessidades de desenvolvimento de cada região 

ou sub-região hidrográfica. Os representantes do 

comitê são os responsáveis por indicar aqueles 

empreendimentos que contemplem tais necessi-

dades, sempre com o apoio das publicações ofi-

ciais estabelecidas em lei, como o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos (PERH), os planos de bacias 

e os relatórios de situação. Tal fato corrobora a 

hipótese deste artigo. Ademais, aproxima-se de 

bons critérios indutores de investimentos quando 

os anseios dos representados são identificados, 

interpretados e atendidos pelo poder público, de 

forma dinâmica e contínua.

Esta pesquisa representa apenas uma pequena 

parcela de um amplo espectro de estudos possíveis 
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sobre a elaboração de critérios de investimentos 

no âmbito dos CBH. Assim, há a possibilidade de 

realização de mais estudos que subsidiem o apoio 

aos decisores. Como desafios para pesquisas fu-

turas, almeja-se a aplicação do Apoio à Decisão 

em outros CBHs, com finalidade de comparar os 

resultados obtidos, como também testar a valida-

de e aplicabilidade das etapas desse método para 

elaboração dos programas de investimentos dos 

Planos de Bacias Hidrográficas.  
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