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Resumo
Os reatores UASBs são amplamente utilizados no Paraná para tratamento de esgotos domésticos e reque-

rem gerenciamento adequado de lodo e escuma. A disposição da escuma em conjunto com lodo facilitaria 

a logística na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A fim de avaliar a semelhança desses dois substratos, 

compararam-se os teores de óleos e graxas (O&G) de 135 amostras de escumas e lodos de 8 ETEs de Curitiba 

e Região Metropolitana. Constatou-se que o valor médio de O&G para o lodo de esgoto anaeróbio (0,43%) é 

ligeiramente superior ao valor médio da escuma (0,36 %), porém essa diferença fica dentro do desvio padrão 

dos resultados. Ainda, o espaçamento diferenciado do gradeamento de cada ETE não interferiu na composi-

ção de O&G das escumas e lodos avaliados, enquanto  o fato de operar muito acima da vazão de projeto pode 

contribuir com uma maior quantidade de O&G no lodo, assim como ETEs que operam em vazões abaixo das 

vazões de projeto possuem maior teor de O&G na escuma.

Palavras-chave: Reator UASB. Lodo. Escuma. Óleos e graxas.

Abstract
UASB reactors are largely used in Paraná in sewage treatment, the scum and the sludge formed require proper 

management. The scum disposal associated with the sludge would benefit Wastewater Treatment Plant (WWTP) 

practice operations. In order to evaluate how similar these two substrates of oil and grease (O&G) are, the content 

of 135 scum and sludge samples was compared in 8 WWTP from Curitiba and its metropolitan area. It was found 

that the O&G average value for sewage anaerobic sludge (0.43%) is slightly higher than the average scum value 

(0.36%), however the difference is within the standard results deviation. Moreover, the different spacing of the grid 

of each WWTP did not interfere in the O&G composition of the evaluated scum and sludge, whereas the fact of being 

operated well above the project flow may contribute to a larger amount of O&G in the sludge, as well as the WWTP 

being operated at flow rates below project flow have higher O&G content in the scum.

Keywords: UASB reactor. Sludge. Scum. Oil and grease.

ARTIGO ORIGINAL
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1 INTRODUÇÃO
Os reatores UASB são a terceira tecnologia mais 

utilizada em países da América Latina e Caribe, 

atendendo a 17% das plantas avaliadas, e em 

primeiro lugar encontram-se as lagoas de esta-

bilização (43%) (NOYOLA et al., 2012). Nos novos 

projetos de Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETE) no Brasil, os UASBs aparecem como a alter-

nativa mais empregada (CHERNICHARO, 2011). 

No Paraná, a tecnologia é utilizada desde 1979; 

em 2005 a companhia estadual de saneamento 

já operava mais de 300 reatores (JURGENSEN, 

2005), número que cresceu ao longo destes anos.

Apesar das vantagens de consumir pouca energia 

e ocupar uma pequena área para implantação, os 

UASBs apresentam não só limitações quanto ao 

atendimento dos padrões de lançamento como 

também um sério problema operacional rela-

cionado à formação de escuma (ROSS, 2015). A 

escuma pode ser definida como uma camada de 

materiais flutuantes que se desenvolve na super-

fície de reatores e pode aparecer no tratamen-

to de águas residuárias tanto domésticas como 

industriais (SOUZA; AQUINO; CHERNICHARO, 

2006). Apesar da carência de informação sobre 

essa temática, os problemas operacionais decor-

rentes da formação e do acúmulo de escuma nos 

reatores instalados em ETEs do Estado do Paraná 

foram relatados em 1984 (GOMES; ALVES; SKIBA, 

2007). Seu acúmulo pode prejudicar o desem-

penho do sistema em termos de qualidade do 

efluente, ocasionar perdas de biogás e até mes-

mo o rompimento do separador trifásico dos rea-

tores (ROSS, 2015), além de apresentar operação 

trabalhosa e insalubre para remoção.

Por conta da busca de melhorias no processo 

de tratamento de esgoto envolvendo reatores 

UASB, a necessidade de facilitar a remoção e en-

contrar opções de destino final mais adequadas 

para a escuma são elementos fortemente consi-

derados nos fóruns técnicos das companhias de 

saneamento brasileiras.

Acreditava-se que o alto teor de óleos e graxas 

(O&G) na escuma fosse o item de maior preocu-

pação e também um empecilho na destinação 

final do material. Entretanto, por conta de di-

versos estudos atuais sobre o assunto, reconhe-

ce-se a grande parcela de lodo presente em sua 

composição. Por essa razão, a escuma produzida 

em diversos reatores UASB apresenta composi-

ção semelhante à do lodo de esgoto anaeróbio. 

De acordo com estudo realizado em três ETEs do 

Estado do Paraná, o teor de O&G variou de 28 a 

126 g/kg de ST; essa variação pode ser decor-

rente de diferentes concentrações de O&G no 

esgoto afluente a cada uma das ETEs e o tempo 

de acúmulo da escuma antes da coleta para ava-

liação, uma vez que a escuma de uma das ETEs é 

acumulada por no máximo cinco dias, antes do 

descarte, enquanto  nas outras duas o período de 

acúmulo pode atingir um mês. No presente es-

tudo, o lodo apresentou teor de O&G médio de 

91 g/Kg de ST, encontrando-se dentro da faixa 

de variação das escumas avaliadas. O número de 

amostras avaliadas variou entre 4 e 5 para cada 

uma das ETEs (ROSS, 2015).

2 OBJETIVO
Este trabalho teve por objetivo comparar os teores 

de O&G de escumas e lodos de diversas ETEs da 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC), produzi-

dos em reatores UASB tratando esgoto doméstico.

3 METODOLOGIA
As amostras foram coletadas em 8 ETEs, sendo 

3 em Curitiba e 5 em sua Região Metropolitana, 

e as coletas ocorreram entre os meses de janeiro 

e maio de 2018. As ETEs foram codificadas com 

as letras de A a H para proteger a identidade ori-

ginal do local. A Tabela 1 possui características 

operacionais de cada ETE. 

Comparação entre os teores de óleos e graxas de escuma e lodo produzidos em estações de tratamento de esgoto da região metropolitana de Curitiba
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A fim de analisar os teores de O&G no lodo bru-

to e na escuma produzidos em reatores UASB, 

foram coletadas de maneira pontual 135 amos-

tras, diferindo a forma para cada ETE de acor-

do com as particularidades do local conforme  

exposto na Tabela 2, paralelamente foi realiza-

da a determinação do teor de sólidos totais (ST) 

das amostras.

Tabela 1- Características gerais das ETEs avaliadas.

ETE Localização Modelo de  
reator UASB

Número de 
Reatores

Vazão de  
projeto (Qp)

Vazão  
atual (Qa)

Taxa  
(Qa/Qp)

Espessura do 
Gradeamento

A Curitiba Retangular modificado 6 420 L/s 450 L/s 107,14 6 mm

B Curitiba Retangular modificado 7 490 L/s 650 L/s 132,65 6 mm

C Curitiba Retangular modificado 6 420 L/s 500 L/s 119,05 6 mm

D Araucária Retangular tradicional 2 140 L/s 90 L/s 64,29 25 mm

E Araucária Retangular tradicional 1 60 L/s 40 L/s 66,67 20 mm

F Contenda Retangular tradicional 1 30 L/s 10 L/s 33,33 20 mm

G Fazenda Rio Grande Retangular modificado 3 210 L/s 150 L/s 71,43 10 mm

H Lapa Tronco Cônico 3 180 L/s 50 L/s 27,78 20 mm

Tabela 2 - Forma de coleta de escuma e de lodo de esgoto anaeróbio nas ETEs avaliadas.

ETE Forma de coleta de escuma Forma de coleta do lodo de esgoto

A A ETE não possui acesso ao interior do gasômetro, sendo a escuma 
coletada apenas na área de decantação dos UASBs Tubulações de coleta de amostra diretamente de dentro do reator

B A ETE não possui acesso ao interior do gasômetro, sendo a escuma 
coletada apenas na área de decantação dos UASBs Tubulações de coleta de amostra diretamente de dentro do reator.

C A ETE não possui acesso ao interior do gasômetro, sendo a escuma 
coletada apenas na área de decantação dos UASBs Canaleta de descarte do lodo para o adensador

D A não possui cortina defletora de escuma, sendo possível coletar a 
mesma gerada apenas no interior do gasômetro Tubulações de coleta de amostra diretamente de dentro do reator

E A geração de escuma na área de decantação era inexpressiva ou 
inexistente, sendo a escuma coletada apenas no interior do gasômetro Tubulações de coleta de amostra diretamente de dentro do reator

F A geração de escuma na área de decantação era inexpressiva ou 
inexistente, sendo a escuma coletada apenas no interior do gasômetro Canaleta de descarte do lodo para o leito de secagem

G A ETE não possui acesso ao interior do gasômetro, sendo a escuma 
coletada apenas na área de decantação dos UASBs Tubulações de coleta de amostra diretamente de dentro do reator

H A ETE possui acesso ao interior do gasômetro e possui cortina defletora 
de escuma, sendo a escuma coletada nesses dois locais

Por não existir acesso ao lodo antes do desaguamento, o mesmo foi 
coletado nos leitos de secagem  

As amostras foram armazenadas e analisadas de 

acordo com o Standard Methods for the Examina-

tion of Water and Wastewater (APHA, 2012) utili-

zando-se o método 2540 para o teor de ST e o 

método 5520 para o teor de O&G.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Uma característica importante a ser destacada é 

o formato dos reatores UASBs de cada ETE. En-

tende-se que o formato construtivo influencia 

diretamente os fluxos hidráulicos do esgoto no 

interior do reator e assim interfere na formação 

de zonas mortas, mistura do lodo e formação de 

escuma. De acordo com a Tabela 1, apresenta-

da anteriormente, tem-se as ETEs D, E e F com 

reatores denominados “modelo tradicional”, as 

ETEs A, B, C e G com reatores denominados “mo-

delo modificado” e a ETE H com um modelo tron-

co cônico (Fig. 1).

A Fig. 1 apresenta um esquema comparativo en-

tre os reatores de modelo tradicional e modifi-

cado encontrados no presente estudo. Dentre 

as principais diferenças, que podem influenciar 

a formação e composição da escuma, tem-se a 

existência de uma passagem entre o interior do 

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 06-17 | Abr a Jun, 2021
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separador trifásico, ou gasômetro, e a área de 

decantação, ocorrendo comunicação entre essas 

duas áreas nos reatores modificados. Essa co-

municação permitiu a coleta de escuma apenas 

na área de decantação nas ETEs que possuem 

reatores modificados, uma vez que a escuma 

da área de decantação é a mesma que a escu-

ma presente no interior do gasômetro, e a coleta 

de escuma apenas no gasômetro nas ETEs que 

possuem reatores tradicionais. Na mesma Fig. 1 

tem-se o modelo de reator UASB equivalente ao 

existente na ETE H.

  

  
 

(b)

(a)

Figura 1 - Esquema comparativo entre os modelos de reatores UASBs: modificado (a), tradicional e tronco cônico (b).

A ETE D não possui cortina defletora na área de 

decantação, o que permite o livre escoamento da 

escuma acumulada nessa região; sendo assim, a 

mesma foi coletada apenas no interior do gasô-

metro. Não foram coletadas amostras no reator 

antigo, pois o mesmo está sendo reformado. O 

teor de sólidos nessa ETE variou de 2,72 % a 50,4 

% para a escuma e de 0,43 % até 27,5% no lodo. 

O lodo foi coletado diretamente na tubulação de 

descarte (Fig. 2).

Comparação entre os teores de óleos e graxas de escuma e lodo produzidos em estações de tratamento de esgoto da região metropolitana de Curitiba
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 (a)  (b) 
 Figura 2 - Tampa e interior do gasômetro (a) e amostradores de lodo (b) da ETE D.

Na ETE B, por não haver abertura nos gasôme-

tros, a escuma foi coletada apenas da área de 

decantação, e o lodo foi coletado nas tubulações 

de amostragem do mesmo. Os teores de ST en-

contrados variaram de 15,3% a 21,8% para a es-

cuma e de 0,13 a 28,1% para o lodo.

O mesmo ocorreu com a ETE G, tendo a variação 

dos teores de ST da escuma de 0,44 a 22,7% e 

de 0,14 a 36,7 para o lodo, e na ETE C, na qual 

os teores de sólidos totais variaram de 3,27% a 

34,5% para a escuma e de 0,37 % 35,3% para o 

lodo. Na ETE A, a situação é similar às três ETEs 

previamente citadas, reatores modificados, sem 

acesso ao gasômetro. A escuma apresentou teo-

res de ST entre 15,8% a 45,1% e o lodo de 0,3% 

a 25,5% (Fig. 3). Os altos teores de ST na escuma 

da referida ETE comprovam o grande acúmulo 

observado visualmente de material.

 (a)  (b) 
 Figura 3 - Escuma espessa acumulada no decantador anaeróbio (a) e gasômetros fechados (b) na ETE A.

A ETE F possui apenas um reator UASB de mode-

lo tradicional. Acredita-se que por essa razão não 

houve muita formação de escuma na área de de-

cantação (Fig. 4); sendo assim, a escuma foi coleta-

da apenas nos gasômetros. O lodo foi coletado dire-

tamente na tubulação de descarte que o encaminha 

Ross BZL, Costa FJOG, Domingos LML, Faria AL, Pegorini ES
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para o leito de secagem. Os valores de ST encontra-

dos variaram de 3,31 % a 38,2% para a escuma e de 

2,17 a 26% para o lodo. O projeto do reator da ETE E 

é semelhante ao da ETE F, por essa razão não houve 

coleta de escuma na área de decantação, e o lodo 

foi coletado na tubulação de amostragem do mes-

mo.  A escuma atingiu valores de ST entre 12,3% a 

20%, e o lodo variou de 0,32% a 39%.

 (a)  (b) 
 Figura 4 - Área de decantação (a) e gasômetros com tampa (b) na ETE F.

A ETE H, diferentemente das demais, possui reator 

de formato tronco cônico, com acessos para coleta 

de escuma na área de decantação e no gasômetro 

(Fig. 5), porém o lodo só pode ser coletado no leito 

de secagem. Os teores de sólidos da escuma varia-

ram de 10,7% a 23,5%, já os teores de ST do lodo, 

ficaram entre 16,8% e 60,3%, valores esses ade-

quados para lodo em processo de desaguamento.

 
Figura 5 - Vista do reator da ETE H.

As Tabelas 3 e 4 sumarizam os resultados apre-

sentados anteriormente, obtidos para a avalia-

ção dos teores de O&G e ST de escuma e lodo das 

ETEs avaliadas.
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Tabela 3 - Teores de óleos e graxas (%) de lodo e escuma de ETEs da RMC.
Valor Amostras de lodo e escuma (N=131) Só amostras de Escuma (N=68) Só amostras de Lodo (N=63)

Média 0,39 0,36 0,43

Máximo 7,90 6,10 7,90

Mínimo 0,05 0,05 0,05

Desvio padrão 0,96 0,79 1,12

Obs.: N= número de amostras.

Tabela 4 - Teores de sólidos totais (%) de lodo e escuma de ETEs da RMC.

Valor Amostras de lodo e escuma (N=135) Só amostras de Escuma (N=70) Só amostras de Lodo (N=65)

Média 14,96 16,75 13,04

Máximo 60,3 50,4 60,3

Mínimo 0,13 0,44 0,13

Desvio padrão 10,81 7,85 13,07

Obs.: N= número de amostras.

Com relação aos teores de O&G, observa-se que 

o valor médio encontrado para o lodo de esgo-

to anaeróbio (0,43%) é ligeiramente superior ao 

valor médio da escuma (0,36 %), porém essa di-

ferença fica dentro do desvio padrão dos resulta-

dos. Além disso, a grande maioria dos resultados 

ficou abaixo de 1% de O&G. 

A semelhança entre resultados se repetiu com as 

amostras que foram avaliadas quanto ao teor de ST, 

tendo-se a média de 16,75% para escuma e 13,04% 

para o lodo e um desvio padrão médio de 10,81%.

A Fig. 6 (a) representa o gráfico de barras de erro 

para os resultados dos teores de O&G das amostras 

de lodo e de escuma. Pode-se observar que os valo-

res médios encontrados para escuma ficam englo-

bados pelas barras de erro dos valores encontrados 

para o lodo, indicando a semelhança entre as amos-

tras. Já a Fig. 6 (b) representa o gráfico de barras de 

erro para os resultados dos teores de ST das amos-

tras de lodo e de escuma. Pode-se observar uma 

concentração um pouco superior para os resulta-

dos das escumas; salienta-se que esse parâmetro 

é fortemente dependente da forma de realização 

da coleta. Portanto, por meio dos dados obtidos foi 

possível verificar que não há diferença significativa 

entre os tratamentos, uma vez que os parâmetros 

avaliados de ST e O&G apresentaram médias seme-

lhantes e ainda estão dentro, ou pelo menos muito 

próximos, da banda de confiança de 95% construí-

da para todos os tratamentos em avaliação.

   
 

(a) (b)

Figura 6 - Avaliação dos teores de O&G (a) e ST (b) das amostras de lodo e de escuma de diversas  
ETEs da RMC (N = número de amostras).
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As Fig. 7 e 8 apresentam o aspecto visual de algu-

mas amostras, enquanto a Fig. 9 (a a h) contém os 

resultados dos teores de O&G por ETE, consideran-

do amostras de lodo e de escuma separadamente.

 
 

(a)

(b) (c)

Figura 7 - Amostra de lodo da ETE D (a) e de escuma das ETEs A (b) e G (c).

 
Figura 8 - Amostras de lodo nas ETEs B, C e H.

 
Figura 9 -  Avaliação dos teores de O&G das amostras de lodo e de escuma das ETEs A (a), B (b), C (c), D (d), E (e), F (f),  

G (g) e H (h) de Curitiba e Região Metropolitana.
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As ETEs D e H possuem lodo e escuma com teores 

diferenciados de O&G, sendo os valores encon-

trados para a escuma levemente superiores aos 

valores encontrados para o lodo, mas em ambos 

os casos os teores são inferiores a 1%. Na ETE 

D o reator é do modelo tradicional e na ETE H é 

o tronco cônico e ambas estão operando bem 

abaixo da vazão de projeto, sendo 64% e 27% da 

capacidade, respectivamente, e também ambas 

possuem gradeamento mais grosseiro: 25 e 20 

mm. Em um estudo realizado na ETE Vassoural, 

da cidade de Guarapuava, Ross (2015) observou 

que, quando operado abaixo da vazão de projeto, 

ocorre uma transferência dos O&G do meio líqui-

do para a escuma, situação semelhante à obser-

vada nos reatores das ETEs D e H.

As ETEs B e C possuem os teores de O&G na es-

cuma ligeiramente inferiores aos teores encon-

trados no lodo.

A ETE B está com a vazão 32% acima da capa-

cidade regular, e a ETE C trata 20% a mais; am-

bas possuem o reator modificado e gradeamento 

fino, 6 mm. Mostrando-se na situação inversa à 

dos reatores das ETEs D e H, na situação em que a 

vazão de operação está acima da vazão de proje-

to, favorece-se a permanência dos óleos de gra-

xas no meio líquido e no lodo, não havendo tem-

po para a transferência dos compostos do esgoto 

para a escuma.

Para as demais ETEs, A, E, F e G, pode-se dizer que 

não existe diferença significativa entre os teores 

de O&G do lodo e escuma. Nos casos das ETEs A 

e G o reator é do modelo modificado; já as ETEs 

E e F são reatores tradicionais, e as quatro esta-

ções estão operando ou abaixo ou próximo à ca-

pacidade de projeto, sendo 7% acima da vazão 

projetada no caso da ETE A, 67 %, 33% e 71% 

da capacidade para as ETEs E, F e G respectiva-

mente. Desse grupo, a ETE A é a única que possui 

gradeamento fino, 6 mm.

Os resultados acima comentados e expostos na 

Fig. 9 encontram-se na Tabela 5.

Tabela 5 - Avaliação dos teores de O&G e ST das amostras de lodo e de escuma das ETEs de Curitiba e Região Metropolitana.

ETE

O&G (%) ST (%)

Escuma Lodo Escuma Lodo

média desvio padrão média desvio padrão média desvio padrão média desvio padrão

A 0,17 0,11 0,26 0,32 22,23 11,29 7,52 8,5

B 0,18 0,11 0,90 1,36 18,30 3,75 6,25 10,76

C 0,18 0,14 1,37 2,90 16,22 9,21 10,45 12,03

D 0,64 0,46 0,08 0,05 19,99 15,28 10,52 11,20

E 1,31 2,36 0,49 0,62 15,44 3,06 10,53 14,12

F 0,22 0,16 0,39 0,84 17,38 10,72 8,32 8,31

G 0,46 0,81 0,32 0,38 15,17 7,73 9,03 13,20

H 0,19 0,14 0,07 0,06 14,78 2,89 26,32 11,32

Com base no acima exposto, pode-se concluir 

que o gradeamento não interferiu na composi-

ção de O&G das escumas e lodos avaliados, en-

quanto  o fato de operar muito acima da vazão 

de projeto pode contribuir com uma maior quan-

tidade de O&G no lodo, assim como ETEs que 

operam em vazões abaixo das vazões de projeto 

possuem maior teor de O&G na escuma.

Ressalta-se que nesta pesquisa não foi avaliada a 

concentração de O&G no esgoto bruto, uma vez 

que o objetivo era apenas a comparação entre os 

teores encontrados na escuma e no lodo. Sendo 

assim, não é possível explicar o motivo pelo qual 

a escuma da ETE D possui mais O&G do que a 

escuma da ETE E, já que ambas operam na fai-

xa de 60% de sua capacidade. Possivelmente a 
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concentração de O&G afluente à ETE justificaria 

essa diferença entre as ETEs.

4.1 Diferenciação de escuma do gasômetro e da 
área de decantação

No caso da ETE H (Fig. 10), observou-se grande 

diferença visual entre as escumas geradas no 

interior do separador trifásico e na área de de-

cantação. Essa diferença motivou a realização 

de coletas em separado de cada uma das es-

cumas para compará-las com o lodo da mesma 

ETE (Fig. 11).

 
Figura 10 - Diferença do aspecto visual da escuma 

formada no interior do separador trifásico e na área de 
decantação da ETE H.

 
 

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30

Escuma da Área de
Decantação

Escuma do Interior
do Separador

Trifásico

Lodo

Figura 11 - Avaliação dos teores de O&G (%) das amostras de lodo e de escuma da área de decantação e do interior do 
separador trifásico da ETE H.

Conforme apresentado na Fig. 11, não existe 

diferença significativa entre os valores médios 

das escumas produzidas no interior do separa-

dor trifásico (0,19%) e na área de decantação 

(0,20), porém o lodo produzido nessa ETE possui 

teores médios um pouco mais reduzidos (0,07%).  

Quando observados os valores da Tabela 6, per-

cebe-se que o valor máximo encontrado para o 

lodo, 0,23% é muito próximo das médias encon-

tradas para as escumas e que os valores máximos 

desse último substrato não ultrapassam 1% do 

total da amostra.

O teor de O&G das escumas geradas no gasômetro 

e na área de decantação dos reatores da ETE H são 

bastante próximos e reduzidos, tendo-se 0,19% 

para a escuma gerada no gasômetro e 0,20 % para 

a escuma gerada na área de decantação. Com 

relação ao teor de ST, encontraram-se os valores 

médios de 15,18 % para a escuma do gasômetro e 

13,93% para a escuma da área de decantação. Es-

ses valores podem acarretar dificuldade no esco-

amento do material no momento da sua retirada. 

Na ETE H, a escuma é retirada por meio da sucção 

com mangotes de caminhão tipo "limpa-fossa".

Comparação entre os teores de óleos e graxas de escuma e lodo produzidos em estações de tratamento de esgoto da região metropolitana de Curitiba
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Tabela 6 - Teores de óleos e graxas e de sólidos totais (%) de lodo e escuma da área de decantação e do interior do 
separador trifásico da ETE H.

Valor
Óleos e Graxas (%) Sólidos Totais (%)

Lodo
(N = 15)

EG
(N=9)

ED
(N=9)

Lodo
(N = 15)

EG
(N=9)

ED
(N=9)

Média 0,07 0,19 0,20 26,32 15,18 13,93

Máximo 0,23 0,53 0,45 60,30 17,20 23,50

Mínimo 0,05 0,05 0,05 16,80 12,40 10,70

Desvio padrão 0,06 0,16 0,16 11,32 1,39 3,78

Obs.: N= número de amostras, EG = escuma do gasômetro e ED = escuma do decantador.

Com relação ao teor de sólidos totais (Tabela 6), 

percebe-se a baixa umidade, média de 26,32% 

de ST, e desvio padrão mais significativo de 

11,32%, nas amostras de lodo, fato que pode ser 

explicado devido ao fato de as amostras terem 

sido obtidas em leitos de secagem. Já as escu-

mas não apresentaram muita variação no teor de 

sólidos, sendo o desvio padrão inferior a 4% nos 

dois casos.

5 CONCLUSÕES 
Foram coletadas, em dias diferenciados, 135 

amostras de lodo e de escuma em 8 ETEs de 

Curitiba e Região Metropolitana. As amostras ti-

veram o teor de O&G e de ST avaliados.

O formato construtivo do reator UASB influencia 

diretamente nos fluxos hidráulicos do esgoto no 

interior do reator, e dessa forma interfere na for-

mação de zonas mortas, mistura do lodo e for-

mação de escuma. Dos reatores avaliados, 4 pos-

suem o modelo tradicional de UASB, 3 são UASBs 

modificados e um é tronco cônico.

Com relação aos teores de O&G, observa-se que 

o valor médio encontrado para o lodo de esgoto 

anaeróbio (0,43%) é ligeiramente superior ao va-

lor médio da escuma (0,36 %), porém essa dife-

rença fica dentro do desvio padrão dos resultados. 

A grande maioria dos resultados de O&G ficou 

abaixo de 1%, tanto para escuma como para o lodo.

A semelhança entre resultados se repetiu com as 

amostras que foram avaliadas quanto ao teor de 

ST, tendo-se a média de 16,75% para escuma e 

13,04% para o lodo e um desvio padrão médio 

de 10,81%.

O gráfico de barras de erro elaborado para os 

resultados de O&G indica que os valores médios 

encontrados para escuma ficam englobados 

pelas barras de erro dos valores médios encon-

trados para o lodo, comprovando a semelhança 

entre as amostras.

Já para o teor de ST, o gráfico de barras de erro 

evidencia uma concentração um pouco superior 

para os resultados das escumas, porém sem di-

ferença significativa entre os tratamentos, muito 

próximos da banda de confiança de 95% cons-

truída para todos os tratamentos em avaliação.

A diferença de espaçamento no gradeamento 

das ETEs avaliadas não interferiu na composição 

de O&G das escumas e lodos, enquanto  o fato 

de operar muito acima da vazão de projeto pode 

contribuir com uma maior quantidade de O&G 

no lodo, assim como ETEs que operam em vazões 

abaixo das vazões de projeto possuem maior teor 

de O&G na escuma.

A diferença visual entre as escumas geradas no 

interior do separador trifásico e na área de de-

cantação de uma das ETEs não resultou em dife-

rença significativa no teor de O&G das escumas 

produzidas no interior do separador trifásico 
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(0,19%) e na área de decantação (0,20%), po-

rém o lodo produzido nessa ETE possui teores um 

pouco mais reduzidos (0,07%).

Com base nos resultados obtidos, entende-se 

que o lodo e a escuma coletados em 8 ETEs de 

Curitiba e Região Metropolitana não apresentam 

teores diferenciados de O&G.
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Resumo
O presente estudo tem por finalidade analisar o tratamento de efluente vinícola em sistema combinado de 

um reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB) seguido 

de um filtro biológico aeróbio submerso (FBAS) na remoção de matéria carbonácea, nitrogenada, fosforada 

e de compostos fenólicos totais para enquadramento nos padrões ambientais de lançamento local. O sis-

tema de escala laboratorial foi operado com efluente vinícola em diferentes concentrações de DQO (500- 

1000 mg.L-1; Etapa I, II e III e 1000-2000 mg.L-1; Etapa IV e V) e foi variado também seu TDH (16h; Etapas III e IV 

18h; Etapas II e V e 24h; Etapa I). Dos 422 dias de operação, o sistema combinado apresentou estado de equi-

líbrio aparente no dia 134, no qual foram iniciados os perfis de amostragem das características físico-quí-

micas. As etapas I, II e III atenderam às legislações locais (< 200 mgDQOb.L-1) no residual orgânico máximo 

de 39 mgDQOb.L-1. A remoção dos nutrientes na forma de nitrito e nitrato atende à demanda da legislação 

nas etapas II, III, IV e V, apenas na primeira que o valor para nitrito ficou 0,4 mgNO
2
-.L-1 acima do limite. Os 

compostos fosforados não alcançaram em nenhuma etapa o limite máximo de lançamento (< 0,03 mg.L-1). 

A remoção dos compostos fenólicos ocorreu predominantemente na fase anaeróbia, tendo residual mínimo 

de 3,1 mgCFT.L-1. Portanto, é possível identificar que a condição com TDH global de 16 horas e concentração 

inicial do efluente vinícola de 500 a 1000 mgDQOb.-1 apresentou as melhores eficiências de remoção das 

características estudadas e para condições experimentais ao serem aplicadas a indústria. O efluente final do 

sistema UASB-FBAS atende parcialmente às legislações da Resolução Conama 357/2005, 430/2011; e à Por-

taria 70/2009 da CEMA. Dentre as características analisadas, é possível concluir que os maiores problemas 

de remoção foram os compostos fenólicos totais e fósforo total.

Palavras-chave: Águas Residuárias. UASB. FBAS. Remoção Nutriente. Compostos Fenólicos.
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1 INTRODUÇÃO
Efluentes vinícolas são gerados por processos e 

operações realizados na produção dos mais va-

riados tipos de vinho, lavagem de equipamentos 

envolvidos no processo produtivo e na higieniza-

ção de garrafas e recipientes. Esse efluente final 

é um ponto de atenção ambiental em diversas 

localidades do mundo (CHAI et al., 2013; IOAN-

NOU; PUMA; FATTA-KASSINOS, 2015; LITAOR et 

al., 2015; MOREIRA et al., 2015).

Esse problema se torna peculiar devido às sazo-

nalidades das colheitas. Os tipos de produções, o 

tamanho das adegas, os produtos manufatura-

dos e a estratégia interna da fabricação influen-

ciam diretamente na qualidade e na quantidade 

do efluente gerado (PETRUCCIOLI; DUARTE; FE-

DERICI, 2000; EYVAZ et al., 2014).

A singularidade das variações da manufatura dos 

vinhos gera efluentes com variações de matéria or-

gânica com concentração de 320 a 210.000 mg.L-1  

em termos de demanda química de oxigênio 

(DQO), de nutrientes como o nitrogênio total, 

fósforo total e compostos fenólicos totais (CFT) 

apresentam variações de 0,001 a 138,0 mg.L-1; 0,3 

a 35,0 mg.L-1 e 5,1 a 19,7 mg.L-1, respectivamente 

(PETRUCCIOLI; DUARTE; FEDERICI, 2000, WELZ et 

al., 2014; ANDREOTTOLA et al., 2005; LOFRANO; 

MERIC, 2014).

Embora o efluente final possua variações nas 

características físico-químicas, no Brasil exis-

tem legislações que regulamentam a qualidade 

final que cada vinícola deve obter em seu trata-

mento. No âmbito federal, a resolução Conama 

357/2005 e 430/2011 determina o limite de 

Tratamento biológico em reatores sequenciados anaeróbio-aeróbio com efluente vinícola

Abstract
The present study aims to analyze the treatment of wine wastewater in a combined system of an upflow anaerobic sludge 

blanket (UASB) followed by a submerged aerobic biological filter (FBAS) in the removal of carbonaceous matter, nitro-

gen, phosphorus and total phenolic compounds to fit the local environmental standards. The laboratory scale system was 

operated with wine wastewater at different concentrations of COD (500-1000 mg.L-1; stage I, II and III, and 1000-2000 

mg.L-1; stage IV and V) and its TDH (16h; stage III and IV, 18h stage II and V, and 24h; stage I) was also varied. From the 

422 days of operation, the combined system showed apparent equilibrium on day 134 when the sampling profiles of 

the physicochemical characteristics were started. Stages I, II and III, complied with local legislation (< 200 mgDQOb.L-1) 

and the maximum organic residual was 39 mgDQOb.L-1. The removal of nutrients in the form of nitrite and nitrate 

meets the demand of legislation in the stages. II, III, IV and V, only in the first that the value for nitrite was 0.4 mgNO2
-.L-1  

above the limit. From the 422 days of operation, the combined system showed an apparent equilibrium state at day 134  

and in stages I, II and III its effluent was below 200 mgDQO.L-1. The nutrient removal stages II, III, IV and V were below 

the nitrite and nitrate limits. The study understood that the combined system would require complementary treatment 

for removal of total phosphorus and phenolic compounds. Phosphorus compounds did not reach any step or maximum 

release limit (< 0.03 mg.L-1). Removal of phenolic compounds occurred predominantly in the anaerobic phase, with a 

minimum residue of 3.1 mgCFT.L-1. Therefore, it is possible to identify what is the condition with 16 hour global HRT 

and the initial effluent concentration from 500 to 1000 mgDQOb.L-1, shows how the best traits removal efficiencies 

studied and for experimental conditions when using industrial substances. The final effluent from the UASB-FBAS sys-

tem follows as legislations of Resolution Conama 357/2005, 430/2011; and CEMA Ordinance 70/2009. Among the 

characteristics analyzed, it can be concluded that the major removal problems were total phenolic compounds and 

total fossils.

Keywords: Calibration. Absolute roughness. Standardization routine. Objective functions.
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concentração final de até 10,0 mg.L-1 de nitrato; 

1,0 mg.L-1 de nitrito e 0,03 mg.L-1 de fósforo to-

tal. Localmente, a legislação estadual resolução 

CEMA n° 70/2009 estabelece limites de variação 

de pH final entre 5,0 a 9,0; temperatura máxima 

de 40 °C e DQO máxima de 200,0 mg.L-1 (BRASIL, 

2005; PARANÁ, 2009; BRASIL, 2011).

Na literatura técnico-científica, os processos fí-

sico-químicos têm sido reportados com ótimos 

resultados em curto período de tempo e com 

menor demanda de área para instalação. Podem 

ser citados os processos oxidativos avançados 

de Fenton e Foto-Fenton (HEREDIA et al., 2005; 

IOANNOU et al., 2013; MOREIRA et al., 2015; 

SANTOS et al., 2015), coagulação e floculação 

(BRAZ et al., 2010), eletrocoagulação (EYVAZ et 

al., 2014), dentre outros. Entretanto, esses pro-

cessos requerem manutenção periódica e mão 

de obra qualificada para operação, acarretando 

elevados custos operacionais.

Dessa forma, visando às adegas de menor porte 

– logo, as que dispõem de menos recursos para 

instalação de processos avançados de tratamen-

to –, existem diversas opções para o tratamento 

do efluente vinícola. Dentre eles, os processos 

biológicos apresentam sistemas compactos, 

demandam menor consumo de energia e apre-

sentam bom índice de remoção de nutrientes e 

matéria orgânica, mesmo em longos períodos de 

interrupção (CHERNICHARO, 1997).

Dos processos biológicos, é possível citar os re-

atores aeróbios de alta taxa, filtro anaeróbio de 

fluxo ascendente seguido de reator tipo UASB, 

filtro aerado de leito fixo e reator tipo UASB 

isolado. Entretanto, não foram encontrados es-

tudos com a combinação de sistemas de trata-

mentos combinados anaeróbio-aeróbio (CHAI 

et al., 2013; LITAOR et al., 2015; MOE; AUNG:, 

2014; COURAS et al., 2015; KALYANARAMAN; 

KAMESWATI; RAO, 2014; BASSET et al., 2013).

Dentro desse contexto, foi analisado o compor-

tamento de um reator anaeróbio de manta de 

lodo de fluxo ascendente (tipo UASB) seguido de 

um filtro biológico aerado submerso (FBAS) de 

fluxo contínuo, com recirculação da fase líqui-

da, avaliando a remoção de matéria carbonácea, 

nitrogenada, fosforada e compostos fenólicos 

totais de efluente vinícola para enquadramento 

nos padrões local de lançamento de efluentes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Bioreatorres

O reator tipo UASB e o filtro FBAS são constituí-

dos de tubos de plexiglass, com 0,55 cm de altu-

ra, 0,048 cm de diâmetro interno, resultando no 

volume total de 1,0 L e volume útil de 0,85 L, co-

nectados por mangueiras de silicone (Fig. 1a). O 

separador trifásico do reator tipo UASB, confec-

cionado em plexiglass, possui 0,03 cm de altura 

e 0,037 cm de diâmetro. 

A alimentação do sistema de tratamento foi feita 

com uma bomba dosadora (Fig. 1a - B1) do tipo 

pistão com fluxo em pulso da marca Prominent, 

modelo Concept plus, a partir de um reservatório 

de polietileno de alta densidade (PEAD) com ca-

pacidade de 100 L.

A recirculação do efluente tratado pelo filtro 

FBAS foi feita para o reator tipo UASB, em 50% 

da vazão de alimentação do sistema, por meio 

de uma bomba dosadora (Figura 1.a - B2) do tipo 

pistão com fluxo em pulso da marca Prominent, 

modelo Concept plus, para fornecimento de fon-

te de carbono e promoção da nitrificação e des-

nitrificação, conforme reportado por Chernicha-

ro (1997) e Martínez-Sibaja et al. (2011).
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a)  b)  
 
Figura 1 - Desenho esquemático do aparato experimental composto por reator tipo UASB e filtro FBAS - a) desenho esquemático 

com o fluxo hídrico; b) foto do aparato experimental construído e equipamentos identificados de acordo com suas indicações.

A aeração do FBAS foi feita por um compressor de 

ar de uso profissional de 2 estágios da marca Moto-

mil modelo MAV 15/200, com um controlador que 

limita a pressão a 1 atm seguido de um fluxômetro 

para controle da vazão de aeração, que injeta ar na 

câmara de aeração através de uma pedra porosa, 

com o objetivo de promover a difusão de ar. A difu-

são foi mantida com concentração de 2,0 mgO2
.L-1, 

conforme recomendado por Gerardi (2006).

Acima da peça confeccionada para a difusão ho-

mogênea de aeração a partir da pedra porosa, 

foram inseridas matrizes cúbicas de espuma de 

poliuretano como meio suporte para imobilização 

da biomassa no FBAS, com 1,0 cm de lado (aresta), 

densidade aparente de 23 kg.m-3 e porosidade de 

95%, como descrito por Abreu e Zaiat (2008). O 

preenchimento do FBAS com as esferas cúbicas 

de espumas foi de aproximadamente 0,34 cm de 

altura, o equivalente a 0,614 m3.

2.2 Efluente vinícola

O efluente vinícola foi obtido de uma vinícola 

localizada em Campo Largo (Paraná, Brasil), e 

foi utilizado sem adição de compostos fosfora-

dos ou nitrogenados. Após as coletas realizadas, 

foi realizada a caracterização físico-química, de 

acordo com APHA (2005); Ripley, Boyle e Conver-

se (1986); Dillalo e Albertson (1961), Field et al. 

(1987). O resultado das caracterizações físico- 

químicas é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 -  Características físico-químicas do efluente vinícola.

Unidade Amostras Média Desvio

pH - 24 7,0 ±1,0

Temperatura (T) °C 24 23 ±3

Demanda química de oxigênio (DQO) mg.L-1 24 3387 ±1516

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO
5,20

) mg.L-1 8 858 ±186

Alcalinidade total mg.L-1 24 277 ±393

Ácidos voláteis mg.L-1 24 1804 ±1373

Nitrogênio Kjeldahl (NTK) mg.L-1 24 171 ±14

Nitrogênio amoniacal (N-Amon) mg.L-1 24 48 ±25

Nitrito (N-NO
2

-) mg.L-1 12 69 ±46

Nitrato (N-NO
3

-) mg.L-1 12 760 ±515

Nitrogênio orgânico (N-Org) mg.L-1 12 101 ±44

Nitrogênio total (NT) mg.L-1 12 565 ±586

Fósforo total (PO
4

3-) mg.L-1 12 23 ±14

Compostos fenólicos totais (CFT) mg.L-1 24 4,0 ±2,0

Sólidos suspensos totais (SST) mg.L-1 24 1107 ±609
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2.3 Lodo de inoculação

O reator tipo UASB e o FBAS foram inoculados 

com 280 mL de lodo floculento anaeróbio de um 

reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) de 

uma Estação de Tratamento de Esgotos do mu-

nicípio de Curitiba.

Foram verificadas no lodo anaeróbio colora-

ção negra e concentração de sólidos totais de  

3974 mg.L-1, sendo 2552 mg.L-1 de sólidos totais 

voláteis (56%) e 1422 mg.L-1 de sólidos totais fi-

xos (44%), de acordo com metodologia descrita 

por Eaton et al. (2005). 

Após a inoculação do reator tipo UASB e do filtro 

FBAS, foram realizados monitoramentos sema-

nais com determinação dos parâmetros físico- 

químicos pH, temperatura, DQO, alcalinidade 

total e ácidos voláteis, de acordo com metodo-

logias descritas no Standard Methods for the Exa-

mination of Water and Wastewater (2005), Ripley 

et al. (1986) e Dillalo e Albertson (1961). Esse 

acompanhamento teve por finalidade verificar 

o alcance do estado de equilíbrio dinâmico apa-

rente pelo reator tipo UASB, em virtude da adap-

tação da biomassa no tratamento do efluente da 

vinícola, e a cada duas semanas eram realizadas 

as mesmas análises para o FBAS.

2.4 Parâmetros e métodos de análise

Durante o estudo, foram coletadas amostras 

compostas do afluente, efluente do UASB e FBAS 

do aparato experimental, e determinados os 

seguintes parâmetros: pH (APHA, 2005), tem-

peratura, DQO (APHA, 2005), alcalinidade total 

(RIPLEY, BOYLE, CONVERSE, 1986) e ácidos vo-

láteis (DILLALO, ALBERTSON, 1961). Após atin-

gir o estado de equilíbrio dinâmico aparente do 

reator tipo UASB, foram realizadas três análises 

completas (perfis) analisando os seguintes parâ-

metros: pH, temperatura, DQO, DBO5,20 (APHA, 

2005), alcalinidade total, ácidos voláteis, nitro-

gênio total (NTK, NH
4

+.L-1, N-NO
2

-.L-1, N-NO3-.L-1, 

Norg.L-1, NT; APHA, 2005), fósforo total (APHA, 

2005), compostos fenólicos totais (FIELD et al., 

1987), sólidos totais (ST, STF, STV, SST, SSF, SS-

V;APHA, 2005). 

2.5 Procedimento experimental

A operação do sistema foi dividida em seis etapas 

para facilitar a apresentação e a compreensão 

dos resultados. Na Tabela 2 é apresentado um 

resumo das etapas de operação do reator tipo 

UASB seguido do FBAS, período de operação, va-

zão afluente, TDH, DQO aplicada e CO aplicada.

Tabela 2 - Etapas de operação do aparato experimental UASB-FBAS.

Etapa Operação 
(dia)

Duração
 (dias)

QUASB
(mL.h-1)

QFBAS
(mL.h-1)

TDH (h)
UASB

TDH (h)
FBAS

Δ DQO 
(mg.L-1)

Δ CO 
(mg.L-1.d-1)

Inicial 0 - 134 134 27,0 23,3 12 12 500 – 1.000 1670-3341

I 135 - 187 52 27,0 23,3 12 12 500 – 1.000 1670-3341

II 188 – 220 32 36,1 31,1 9 9 500 – 1.000 2227-4454

III 221 – 338 117 40,6 25,0 8 8 500 – 1.000 2506-5012

IV 339 – 385 46 40,6 25,0 8 8 1.000 – 2.000 5012-10025

V 386 – 422 36 36,1 31,1 9 9 1.000 – 2.000 4454-8908

Legenda: TDH: tempo de detenção hidráulica; Δ CO: variação da carga orgânica aplicada; Q: vazão; Δ DQO: variação da demanda química de oxigênio.

A bomba de recirculação da fase líquida do FBAS 

para o reator tipo UASB foi calibrada em todas as 

etapas de operação para manutenção de 50% da 

vazão de entrada.

A variação da concentração inicial e conse-

quentemente da carga orgânica foi realizada de 

acordo com diluições. Conforme reportado por 

Molina (2007) e Ganesh et al. (2009), seu prepa-
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ro era realizado a cada 3 dias e ficava exposto à 

temperatura ambiente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Partida dos reatores

No início das operações, foi identificada variação 

do afluente vinícola para o pH entre 5,6 a 7,6. 

Essa variação pode ser atribuída a sazonalidade 

de produção, acidificação da matéria prima e/ou 

produtos de limpeza utilizados na fábrica (BUE-

LOW et al., 2015; KAVIYARASAN, 2014). 

Os fatores identificados na caracterização do 

efluente coletado da indústria indicaram alta 

variação para DQO, ácidos voláteis e nitrogênio 

total. Essas características, principalmente a 

variação do pH, podem ocasionar a acidificação 

dos reatores biológicos. Assim, os ácidos volá-

teis e a alcalinidade total foram monitorados 

em todo o experimento dos efluentes dos rea-

tores UASB e FBAS.

Nessa fase inicial da operação dos reatores, a 

remoção de matéria orgânica na forma de DQO 

no reator tipo UASB apresentou maiores ta-

xas de remoção a partir do 73° até o 134° dia 

de operação, obtendo remoção média de 49% 

(460 ± 307 mg.L-1), enquanto no FBAS a remo-

ção chegou a 88% (208 ± 268 mg.L-1) já no 14° 

dia de operação.

Registros de trabalhos semelhantes indicaram 

estabilidade operacional dos reatores entre o 

20° ao 90° dia de operação com eficiências de 

remoção de DQO entre 64% a 88% (PETRUCCIO-

LI; DUARTE; FEDERICI, 2000; MOE; AUNG:, 2014). 

Porém, no presente trabalho, a estabilidade foi 

notada a partir do 134° dia.

3.2 Desempenho dos reatores com variações no 
tempo de detenção hidráulico (tdh) e demanda 
química de oxigênio (DQO)

Após o início da operação dos reatores, as três 

primeiras etapas (I, II e III) correspondem à varia-

ção do TDH (24h, 18h e 16h) com a mesma va-

riação de concentração inicial de DQO de 500- 

1000 mg.L-1. As etapas IV e V variaram o TDH 

(16h e 18h) com a mesma faixa de variação da 

concentração inicial de DQO de 1000-2000 

mg.L-1. Na Tabela 3 é apresentada uma média 

dos valores obtidos dos diferentes parâmetros 

físico-químicos do afluente vinícola, efluente do 

reator tipo UASB e FBAS.

O comportamento do reator tipo UASB para as 

fases iniciais do estudo obteve residual médio 

de matéria orgânica na forma de DQO na primei-

ra fase de 242 ± 89 mg.L-1 (56,4%), na segunda 

fase de 240 ± 77 mg.L-1 (72,9%) e na terceira fase  

423 ± 231 mg.L-1 (74,7 %), desempenho seme-

lhante ao relatado por outros autores ao utiliza-

rem sistemas anaeróbios tratando efluentes vi-

nícolas para remoção da matéria orgânica (CHAI 

et al., 2013; MOE; AUNG, 2014).

No segundo estágio do sistema combinado, 

o efluente do FBAS apresentou valores rema-

nescentes de DQO na Etapa I de 33 ± 37 mg.L-1  

(eficiência global de 94,1%), na Etapa II de  

39 ± 25 mg.L-1 (eficiência global de 95,9%) e 

na Etapa III de 7 ± 8 mg.L-1 (eficiência global de 

99,2%). A baixa disponibilidade de matéria or-

gânica remanescente do reator tipo UASB e os 

processos oxidativos das bactérias heterótro-

fas cooperaram com a alta eficiência global do 

sistema. Entretanto, ao operarem reatores ae-

róbios com efluente vinícolas, pesquisas obtive-

ram eficiências de remoção de DQO entre 51% 

a 95%, variação que pode ser atribuída ao fato 
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de operarem com apenas um sistema (PETRUC-

CIOLI; DUARTE; FEDERICI, 2000; ANDREOTTOLA 

et al., 2005).

Dessa forma, o efluente final do sistema combi-

nado de reator UASB e FBAS atende nas etapas 

I, II e III os padrões de lançamento exigidos em 

legislações locais (PARANÁ, 2014), que estabele-

cem valor máximo DQO de 200 mg.L-1.

Após a conclusão das três primeiras etapas, foi 

mantido o TDH de 16 horas e dobrada a carga 

orgânica, com variação de 1.000 mgDQO.L-1 a 

2.000 mgDQO.L-1. Essa transição foi o maior pe-

ríodo para estabilização do sistema, pois o reator 

tipo UASB apresentou a menor relação de alcali-

nidade total por ácidos voláteis (0,6) e os maiores 

registros para ácidos voláteis (1230 mg.L-1), fato 

este que desencadeou o desequilíbrio da fermen-

tação ácida e a metanogênese. Dessa forma, as 

metanobactérias tiveram seu crescimento inibi-

do, resultando no acumulo de ácidos e, assim, no 

menor registro de pH (6,0) (PIVELI; KATO, 2006).  

Tabela 3 - Características médias do afluente de vinícola, efluente do reator tipo UASB e FBAS em  
diferentes períodos de operação. 

Período 
(dias)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
oC pH O

D
 m

g.
L-1

A
lc

. T
ot

al
 

m
g.

L-2

Á
c.

 V
ol

át
ei

s 
m

g.
L-3

A
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. T
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/ 
Á

c.
 V

ol
át

ei
s

D
Q

O
b 

m
g.

L-4

Efi
ci

ên
ci

a
% D

Q
O

f m
g.

L-6

Efi
ci

ên
ci

a
% D

BO
5,

20
 m

g.
L-8

N
-a

m
on

 
m

g.
L-9

N
-N

O
2-  

m
g.

L-1
0

N
-N

O
3-  

m
g.

L-1
1

PO
4-3

 m
g.

L-1
2

C
FT

 m
g.

L-1
3

ST
 m

g.
L-1

4

Afluente

I (135-187) 22 6,4 0,8 289 21 13,7 668 - 567 - 842 11,7 0,1 4,1 19,8 10,7 1116

II (188-220) 19 6,7 1,0 159 108 1,5 895 - 807 - 752 6,9 0,1 2,2 19,5 2,0 908

III ((221-238) 20 7,1 1,0 408 79 5,2 828 - 764 - 284 0,6 0,5 0,1 3,6 1,6 798

IV (339-385) 21 7,9 1,0 1508 732 2,1 1385 - 1327 - - 2,3 0,3 0,1 10,5 9,3 1494

V (386-422) 24 7,4 1,6 910 496 1,8 1753 - 1646 - 913 5,0 0,1 0,1 9,5 5,7 4046

Efluente UASB

I (135-187) 23 6,9 - 237 115 2,1 242 56,4 209 54,2 359 - - - - 4,4 128

II (188-220) 20 6,9 - 189 47 4,0 240 72,9 143 81,0 516 - - - - 0,8 856

III ((221-238) 21 7,2 - 417 71 5,9 423 74,7 146 82,3 150 - - - - 1,1 476

IV (339-385) 22 6,0 - 763 1230 0,6 1023 17,4 996 17,3 - - - - - 9,1 889

V (386-422) 24 8,0 - 949 469 2,0 1024 40,3 1010 37,0 606 - - - - 2,0 3576

Efluente UASB

I (135-187) 22 7,4 6,1 188 - - 33 94,1 25 96,9 290 0,2 1,4 6,3 26,0 19,4 534

II (188-220) 20 7,1 1,8 189 - - 39 95,9 23 97,4 263 0,1 0,2 0,7 16,4 3,2 572

III ((221-238) 20 7,6 5,2 431 - - 7 99,2 6 99,3 53 0,1 0,1 0,1 2,9 3,1 490

IV (339-385) 22 8,1 5,4 1242 - - 1017 18,1 973 18,8 - 1,0 0,1 0,1 9,5 9,7 710

V (386-422) 24 8,7 5,4 1181 - - 479 72,4 437 73,2 198 0,1 0,1 0,1 4,2 4,1 3116

Legenda: OD: oxigênio dissolvido; Alc. Total: alcalinidade total; Ác. Voláteis: ácidos voláteis; DQOb: demanda química de oxigênio bruta; DQOf: demanda quími-
ca de oxigênio filtrada; DBO5,20: Demanda Bioquímica de Oxigênio; N-amon: Nitrogênio amoniacal; N-NO2

-: Nitrito; N-NO
3
: Nitrato; PO

4
-3: Fósforo total; CFT: 

compostos fenólicos totais; ST: sólidos totais.

Com base nos fatos mencionados, na etapa IV 

o reator tipo UASB obteve residual médio de 

DQO de 1023 ± 13 mg.L-1 (17,4%) e o FBAS de  

1017 ± 18 mg.L-1 (18,1% de eficiência global). Po-

rém, na etapa V, além da redução do TDH, houve 

fatores externos que contribuíram também com 

a recuperação do sistema, como a temperatura. 

Enquanto a média da temperatura na Etapa IV 

era de 22 °C do sistema combinado, na Etapa V a 

média foi de 24 °C. Gujer e Zehnder (1983) repor-

taram em seus estudos que as condições limites 

para o desenvolvimento de metanobactérias se-

ria, em condições externas, acima de 20 °C e pH 

do afluente acima de 6,5.
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Na Etapa V, o reator tipo UASB obteve residu-

al médio de DQO de 1024 ± 42 mg.L-1 (40,3%) e 

o FBAS de 478 ± 46 mg.L-1 (eficiência global de 

72,4%). Ao utilizarem sistemas anaeróbios tra-

tando efluentes vinícolas, autores obtiveram 

resultados semelhantes ao remover entre 64% e 

86% (CHAI et al., 2013; MOE; AUNG, 2014).

3.3 Remoção de nitrogênio e fósforo

Foi identificada no efluente vinícola a variação 

média de nitrogênio amoniacal (0,6 - 11,7 mg.L-1), 

nitrito (0,1 - 0,5 mg.L-1), nitrato (0,1 - 4,1 mg.L-1) e 

fósforo total (3,6 - 19,5 mg.L-1). Dessa forma fica 

evidente a baixa disponibilidade de material nitro-

genado e fosforado no efluente, o que pode inter-

ferir no desenvolvimento das comunidades que re-

alizam a oxidação biológica (BUELOW et al., 2015).

Entretanto, foi verificado em todas as etapas 

que ocorreu nitrificação acima de 90%, exceto 

na Etapa IV, em que ficou evidente a acidifica-

ção do sistema, assim ocorrendo apenas 58%.  

A desnitrificação em todas as Etapas atingiu 

média acima de 74%, com exceção da Etapa I, 

que ocorreu na ordem de 33%, fato este atri-

buído ao desenvolvimento tardio das bactérias 

desnitrificantes. 

A remoção de fósforo total se desenvolveu de 

forma gradativa ao longo do experimento. Na 

Etapa I foram removidos 1%, e na Etapa V 55% 

esse residual mínimo variou de 26,0 mg.L-1 a 2,9 

mg.L-1. Outras pesquisas que envolveram trata-

mento de efluente vinícola com sistemas biológi-

cos também identificaram baixa degradabilida-

de de compostos fosforados (KALYUZHNYI et al., 

2000; SERRANO et al., 2011).

Das Etapas estudadas no presente estudo, é pos-

sível afirmar que a Etapa III foi a mais eficiente e 

que obteve melhores rendimentos com compos-

tos nitrogenados e fosforados.

3.4 Avaliação da remoção de  
compostos fenólicos

A remoção dos compostos fenólicos totais ocor-

reu predominantemente na fase anaeróbia. A 

maior remoção média foi identificada na Etapa 

V, de 63,1% significando residual de 2,0 mg.L-1, 

e seguido pela Etapa II, com 61,1% de remoção, 

com residual médio de 0,8 mg.L-1. Em sistemas 

biológicos anaeróbios, o CFT é degradado predo-

minantemente por bactérias gram positivas, por 

meio da oxidação anóxica de cadeias de alquino 

ligadas aos anéis aromáticos, e podem atingir re-

moção acima de 70% (BOLL et al., 2014; OMENA; 

SADER; SILVA, 2013)

Na Etapa III, que obteve as melhores eficiências 

de remoção de matéria orgânica e dos compostos 

nitrogenados, ocorreu remoção média de CFT de 

30,8%. Autores que realizaram tratamento avan-

çado, complementando o biológico, obtiveram 

remoções acima de 87% (ORESCANIN et al., 2013; 

SANTOS et al., 2015; MOREIRA et al., 2015).

Os padrões de lançamento de efluentes exigem 

que os compostos fenólicos totais sejam inferio-

res a 0,5 mg.L-1, conforme estabelecido na Reso-

lução Conama 430/2011 (BRASIL, 2011). Nota- 

se que o sistema estudado não atingiu o valor 

requerido na legislação, apenas em um perfil 

da etapa II (0,37 mg.L-1) que foi abaixo do limi-

te permitido. Em outras etapas, foi identificado 

também o acúmulo desse composto no FBAS, 

elevando seu valor na amostra final.

4 CONCLUSÃO
O sistema proposto, reator tipo UASB e FBAS, 

teve como objetivo atender a adegas de menor 

porte no tratamento de efluente gerado dos pro-

cessos, estando adequado conforme legislações 

locais. Foi simulada a variação de diferentes con-

centrações de carga orgânica e aferido o TDH em 

cinco etapas.
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O residual orgânico nas três primeiras etapas 

apresentou o valor máximo de 39 mgDQOb.L-1, 

ficando abaixo do limite de 200 mgDQOb.L-1.  

Entretanto, nas etapas IV e V o sistema com-

binado apresentou indícios de acidificação 

do sistema, tendo residual médio de 1017 a  

479 200 mgDQOb.L-1.

A remoção de nutrientes na forma de nitrito e 

nitrato atende à demanda da legislação nas eta-

pas II, III, IV e V; apenas na primeira o valor para 

nitrito ficou 0,4 mgNO
2

-.L-1 acima do limite, fato 

este justificado pelo período de adaptação das 

bactérias desnitrificantes. Os compostos fosfo-

rados não alcançaram em nenhuma etapa o li-

mite máximo de lançamento (0,03 mg.L-1); entre-

tanto, o mesmo comportamento foi identificado 

em outros estudos. Quando não, foi necessário o 

complemento para remoção do nutriente.

A remoção dos compostos fenólicos ocorreu pre-

dominantemente na fase anaeróbia. Nessa fase, 

é possível concluir que o sistema operado na 

Etapa V obteve a melhor média de eficiência com 

remoção de 63%, seguido pela Etapa II, com 61% 

de eficiência, e pela Etapa I, com 59%.

Portanto, é possível identificar dentre as etapas 

estudadas que a terceira condição com TDH glo-

bal de 16 horas e concentração inicial do efluente 

vinícola de 500 a 1000 mgDQOb.L-1 apresentou 

melhores eficiências de remoção das caracterís-

ticas estudadas e para condições experimentais 

ao serem aplicadas à indústria.

O efluente final do sistema UASB-FBAS atende 

parcialmente àslegislações da Resolução Cona-

ma 357/2005, 430/2011 e à Portaria 70/2009 

da CEMA. Dentre as características analisadas, 

é possível concluir que os maiores problemas de 

remoção foram os compostos fenólicos totais e 

fósforo total.

A partir da identificação e do conhecimento do 

gestor de uma vinícola de todo o processo inter-

no e da especificidade dos insumos utilizados, 

é possível aplicar os resultados apresentados 

como base para o dimensionamento de um sis-

tema combinado de reator tipo UASB e FBAS no 

tratamento de efluentes, de baixo custo e pouca 

mão de obra.
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Resumo
As ETEs desempenham papel crucial na manutenção da saúde da população. Porém, geram quantidade con-

siderável de lodo de esgoto. Os custos relacionados ao manejo do lodo podem representar 50% dos custos 

operacionais da ETE. Além disso, o lodo pode ser prejudicial à saúde humana e os trabalhadores que atuam 

no seu manejo estão expostos a diversos riscos ocupacionais. Esta pesquisa tem como objetivo examinar 

a relação entre o manejo do lodo e os riscos ocupacionais associados, por meio de processos de gestão de 

riscos, baseados na ISO 31000, em duas ETEs de médio porte do interior paulista que utilizam tecnologias di-

ferentes, lodos ativados convencionais e reatores anaeróbios UASB. Dentre os principais riscos ocupacionais 

avaliados, foram considerados críticos a exposição a microrganismos patogênicos dispersos no ar e no con-

tato direto acidentale o risco de acionamentos acidentais de equipamentos durante a manutenção. Percebe- 

se que ainda há muita resistência, tanto dos trabalhadores como dos empregadores, em relação à saúde e 

segurança do trabalho. Muito se deve a fatores culturais e sociais, e, portanto, sempre haverá a necessidade 

da atualização dos instrumentos legais e intensificação da fiscalização. Além disso, é necessário promover, 

de forma frequente, a conscientização dos trabalhadores e, principalmente, dos empregadores, discutindo o 

papel dos gestores dos serviços de saneamento básico, em especial no tratamento de esgotos, no processo 

de desenvolvimento de cultura de segurança do trabalho nas empresas. 

Palavras-chave: Manejo de lodo de Esgoto. Lodo de Esgoto. Gestão de Riscos Ocupacionais. Saúde e Segu-

rança do Trabalho. ISO 31000.

Abstract
The wastewater treatment plants (WWTP) play a crucial role in maintaining the health of the population. However, they 

generate a considerable amount of sewage sludge. The costs related to the management of sewage sludge can represent 

50% of the operational costs of the WWTP. In addition, WWTP Sludge can be harmful to human health, and workers who 

act in their management are exposed to various occupational risks. This research aims to study the relationship between 

the sewage sludge management and associated occupational risks, through a risk management proposal, based on ISO 

31000, in two medium-sized WWTP in the interior of São Paulo, using different technologies, conventional activated 
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1 INTRODUÇÃO
O aumento populacional, aliado ao grande con-

sumo de água pela agricultura, altera as fontes 

disponíveis, em parte devido à disposição ina-

dequada de resíduos e esgotos in natura. Nesse 

contexto, as estações de tratamento de esgoto 

(ETE) surgem com papéis cruciais para a pre-

servação ambiental e a manutenção da saúde 

da população. Contudo, no Brasil há um déficit 

importante em relação ao tratamento do esgo-

to. De acordo com os dados do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016), 

apenas 52% da população brasileira tem acesso 

à coleta de esgoto e, destes, apenas 45% rece-

bem tratamento, o que representa mais de 150 

milhões de brasileiros sem acesso ao tratamento 

de esgoto.

Ainda assim, as ETE geram um volume conside-

rável de resíduos sólidos, sendo o lodo de esgo-

to (LETE) o principal. Pode representar de 1 a 3% 

do volume de esgoto tratado, sendo constituído 

de, aproximadamente, 98% de água e 2% de só-

lidos, dos quais de 70 a 80% são constituídos de 

matéria orgânica. Além das altas concentrações 

de matéria orgânica (DBO e DQO), apresenta 

ainda fósforo, nitrogênioe metais pesados (TAO 

et al., 2012).

Por se tratar de resíduo sólido, só deveria ser en-

caminhado para aterro sanitário quando todas 

as possibilidades de destinação se esgotarem, 

conforme prevê a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010). Entretanto, o LETE geral-

mente é adensado e estabilizado, para reduzir o 

volume e a quantidade de matéria orgânica e os 

microrganismos patogênicos, passa por desa-

guamento para facilitar seu transporte e é envia-

do e disposto em aterro sanitário como um rejei-

to, sem que seja destinado adequadamente por 

meio de recuperação, reúso ou reciclagem, como 

preconiza a lei. O reaproveitamento energético e 

o reúso na agricultura são métodos amplamente 

empregados em outros países, porém no Brasil 

ainda são pouco utilizados.

O manejo do LETE é bastante complexo, e seu 

custo elevado inclui as etapas de remoção, trata-

mento, destinação e disposição final. Estima-se 

que aproximadamente 50% dos custos de ope-

ração de uma ETE estejam associados ao manejo 

do LETE. Sendo assim, o manejo adequado, além 

de reduzir os impactos ambientais, pode contri-

buir com a redução de custos operacionais da 

ETE (METCALF et al., 2013).

Sabendo que o LETE pode ser prejudicial ao meio 

ambiente e à saúde humana, podemos perceber 

que os trabalhadores que atuam diretamente em 

seu manejo estão expostos a riscos que podem 

comprometer sua saúde e segurança. As condi-

ções do ambiente de trabalho influenciam dire-
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sludge and UASB anaerobic reactors. Among the main occupational risks evaluated, exposure to pathogenic microorgan-

isms dispersed in the air and in direct accidental contact, and the risk of accidental drives of equipment during mainte-

nance were considered critical. It can be seen that there is still a lot of resistance, both from workers and from employers, 
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treatment of sewage, in the process of development of safety culture of work in the companies.
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tamente a saúde e o bem-estar dos trabalhado-

res (AKAMANGWA, 2016).

Dessa forma, a justificativa principal do presente 

trabalho se pauta na ausência de amparo legal 

e de respaldo técnico/científico sobre o tema. 

Existem poucos trabalhos relacionados à saúde 

e à segurança dos trabalhadores que atuam no 

manejo do LETE. Este trabalho tem como obje-

tivo entender o manejo do lodo, identificando 

e avaliando os riscos ocupacionais presentes e 

suas consequências potenciais na saúde e na se-

gurança dos trabalhadores.

 

2 METODOLOGIA
O trabalho foi elaborado a partir de levanta-

mento bibliográfico sobre o manejo do lodo de 

esgoto, suas formas de remoção, transporte, 

destinação, tratamento e disposição final, além 

da revisão sobre saúde e segurança ocupacional 

e gestão de riscos. Foram realizadas visitas téc-

nicas e levantamento de dados in loco em duas 

ETEs localizadas no estado de São Paulo com di-

ferentes tecnologias de tratamento (lodos ativa-

dos e reatores anaeróbios). A partir dos dados e 

informações obtidos, foram aplicadas metodolo-

gias de gestão de riscos conforme recomendado 

pela NBR ISO 31000. Na identificação dos riscos 

foram utilizados brainstorming e análise prelimi-

nar de riscos, e na análise e avaliação dos riscos 

foram utilizados índices de risco e matriz de pro-

babilidade e consequência.

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mesmo se tratando de ETEs diferentes, tanto na 

tecnologia empregada como no porte e nível de 

automação, é possível realizar uma comparação de 

parâmetros, conforme apresentado na Tabela 1.

Gestão de riscos ocupacionais no manejo do lodo gerado em estações de tratamento de esgoto 

Tabela 1 - Comparação de Parâmetros das ETEs Visitadas.

ETE 1 ETE 2

Tecnologia Empregada Lodos Ativados Reatores Anaeróbios UASB

Nº de Funcionários Próprios 38 27

Vazão de Esgoto 1500 litros por segundo 600 litros por segundo

Relação entre Nº de funcionários e vazão tratada 25,3 funcionários por m³ de esgoto tratado 45,0 funcionários por m³ de esgoto tratado

Eficiência de Remoção de Matéria Orgânica 96% 85%

Início da Operação da ETE 2003 2008

Fonte: Autor, 2019.

Pode-se destacar que a ETE 2, mesmo tendo ini-

ciado sua operação mais recentemente (2008), 

apresenta eficiência e capacidade de tratamento 

(vazão) menores do que a ETE 1, e a quantidade 

de funcionários necessários para tratar a mesma 

quantidade de esgoto (custo operacional huma-

no) é maior. Além disso, a eficiência de remoção 

de matéria orgânica é maior na ETE 1, porém a 

geração de lodo, como veremos a seguir, tam-

bém é maior.

3.1 Manejo de Lodo na ETE 1 - Lodos Ativados

A partir das visitas realizadas, foi possível carac-

terizar o manejo do lodo na ETE 1 - lodos ativa-

dos, representado na Fig. 1.
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Figura 1 - Fluxograma do manejo do LETE na ETE 1

Fonte: Autor, 2019.

O manejo do LETE na ETE 1 pode ser considera-

do, exclusivamente, de nível primário, cujo obje-

tivo se resume em reduzir o volume do LETE para 

baratear custos de transporte e disposição final 

em aterro sanitário. Posto que não é realizada 

nenhuma forma de manejo secundário, com o 

objetivo de preparar o LETE para a destinação 

(manejo final) por meio de recuperação, reúso 

ou reciclagem deste resíduo. O processo consiste 

na remoção do LETE dos decantadores primários 

e secundários, por meio de bombeamento em 

tubulações fechadas. Adiciona-se, então, po-

límero, e encaminha-se o LETE para tanque no 

qual ocorre o adensamento por gravidade e por 

flotação. O LETE adensado é então enviado, via 

bombeamento, para os digestores anaeróbios, 

para a estabilização do LETE. Posteriormente o 

LETE é condicionado, com a adição de polímero 

catiônico, e  desaguado pelo sistema mecânico 

de centrifugação. O LETE desaguado é então, 

bombeado e armazenado em silos verticais, até 

que seja carregado e transportado, por veículos 

(caminhões e carretas), para o aterro sanitário.

Mesmo em ETEs mecanizadas ou automatizadas, 

como no caso da ETE 1, onde o bombeamento 

do LETE ocorre em tubulações fechadas e, pra-

ticamente, todas os controles e acionamentos 

de válvulas são remotos, ainda assim, é possível 

identificar algumas interações importantes que 

expõem os trabalhadores a riscos. Podem-se 

destacar as seguintes interações principais:

• No local de coleta de amostras de LETE desa-

guado (Fig. 2);

Silva AR, Achon CL
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• No carregamento do LETE nos veículos de 

transporte (Fig. 3);

• Durante a manutenção de equipamentos e tu-

bulações;

• No descarregamento e acondicionamento no 

aterro.

A coleta de amostras é realizada em local pró-

ximo aos silos de armazenamento do LETE e é 

realizada de forma manual. O operador aciona a 

válvula de abertura e o LETE desaguado verte em 

galeria aberta, e pode ser coletado, conforme Fig. 

2. Após a coleta, é realizada a limpeza do local 

com mangueira de alta pressão. Esse processo 

é realizado com vestimentas não impermeáveis 

e luvas de proteção, porém verificou-se que os 

operadores não utilizam nenhuma proteção res-

piratória ou ocular.

 
Figura 2 - Local de coleta de amostras do LETE desaguado.

Fonte: Autor, 2018.

Próximo a esta área, ocorre também o carrega-

mento do LETE. O veículo se posiciona sob os 

silos e estes são abertos manualmente (Fig. 3). 

Quando uma seção do compartimento de cargas 

se enche, o veículo se desloca, com o silo aberto. 

Nesse processo, é possível que haja a dispersão 

do resíduo no ar e no solo, expondo os operado-

res da ETE e os motoristas dos veículos ao LETE.

Gestão de riscos ocupacionais no manejo do lodo gerado em estações de tratamento de esgoto 
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Figura 3 - Carregamento de LETE desidratado nos veículos.

Fonte: Autor, 2018.

Existe ainda a necessidade periódica ou emer-

gencial de reparos e manutenção nos equipa-

mentos, centrifugas, tanques e tubulação, e 

pode haver exposição dos trabalhadores nesses 

processos. Além disso, no descarregamento e 

acondicionamento deste resíduo no aterro, pode 

haver exposição dos motoristas dos veículos e 

dos operadores do aterro sanitário. Outras inte-

rações são possíveis, como em atividades próxi-

mas às áreas dos reatores aerados, na adição de 

produtos nos tanques com lodo, entre outras.

A unidade apresenta nível de automação eleva-

do. Todo o processo é controlado de forma auto-

mática, com exceção de poucas válvulas que são 

acionadas manualmente. Todo o lodo gerado nos 

decantadores é bombeado e transportado com o 

mínimo de contato com operadores; o armazena-

mento no silo e o carregamento dos caminhões de 

transporte ocorrem de forma mecanizada. 

Na remoção do LETE primário e secundário dos 

decantadores, assim como na recirculação de 

LETE no reator aeróbio, é utilizado um sistema 

de bombeamento automatizado que não expõe 

os trabalhadores. No reator aeróbio e no aden-

samento pode haver a dispersão no ar de mi-

crorganismos patogênicos devido à aeração e 

floculação do LETE. No adensamento há a adição 

de polímero diretamente no tanque com o LETE, 

e na centrífuga pode haver o contato durante a 

operação e manutenção do equipamento. Entre 

a centrifugação e o armazenamento nos silos 

há o ponto de coleta de amostras do LETE desa-

guado, onde também pode ocorrer a exposição 

do LETE aos trabalhadores. O carregamento do 

LETE nos caminhões de transporte acontece em 

carrocerias abertas, que posteriormente serão 

cobertas, e também pode haver a dispersão no ar 

de partículas do LETE já desaguado, inclusive a 
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queda de lodo no solo. E, por fim, o acondiciona-

mento no aterro pode expor tanto o motorista do 

veículo como os operadores do aterro.

3.2 Manejo de Lodo na ETE 2 - Reatores 
Anaeróbios UASB

De forma semelhante, o manejo do LETE na ETE 2 

com Reatores anaeróbios do tipo UASB também 

pode ser considerado como exclusivamente de 

nível primário, cujo objetivo se resume em redu-

zir o volume do LETE a fim de diminuir custos de 

transporte e disposição final em aterro. Com o 

diferencial que o LETE de origem anaeróbia, as-

sim como o LETE de origem físico-químico, não 

necessita de estabilização como o LETE aeróbio 

(ETE 1). O fluxograma do manejo do lodo na ETE 

2 é apresentado na Fig. 4.

 
Figura 4 - Fluxograma do manejo do LETE na ETE 2.

Fonte: Autor, 2018.

O manejo consiste na remoção do LETE dos re-

atores UASB, que ocorre de forma manual, com 

a abertura de válvulas na lateral dos reatores. 

Além disso, há a remoção de LETE dos flotadores 

(coagulação, floculação e flotação) por meio de 

raspadores e canaletas (LETE da porção superior) 

e da drenagem do fundo (parcela de LETE que se-

dimenta). O LETE adensado segue para câmara 

de armazenamento e de mistura. É então, condi-

cionado com a utilização de polímero catiônico 

(condicionamento) e desaguado por centrifu-

gação. Segue para transportadores mecânicos 

Gestão de riscos ocupacionais no manejo do lodo gerado em estações de tratamento de esgoto 

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 29-47 | Abr a Jun, 2021



36

(rosca sem fim) que carregam as caçambas de 

armazenamento que serão, por fim, enviadas 

para o aterro sanitário.

A ETE 2 apresenta nível de mecanização ou auto-

mação que pode ser considerado intermediário, 

se comparado com a ETE 1. Onde o transporte 

interno do LETE ocorre em galerias abertas e tu-

bulações fechadas, os acionamentos de válvulas 

e controles são manuais, o raspador de lodo do 

flotador é mecanizado. Sendo assim, foi possível 

identificar as principais interações que expõem os 

trabalhadores ao LETE durante o manejo. Podem- 

se destacar as seguintes interações principais:

• Na remoção do LETE dos reatores UASB (Fig. 5);

• Nas áreas próximas dos flotadores por ar  

dissolvido;

• No armazenamento e carregamento do LETE 

nos veículos (Fig. 6);

• Durante a manutenção de equipamentos e tu-

bulações;

• No descarregamento e acondicionamento no 

aterro.

A remoção do LETE dos reatores ocorre por sis-

tema localizado na lateral dos reatores anaeró-

bios. O operador aciona as válvulas de abertura 

de forma manual e o LETE verte em galeria aber-

ta. Ocorre, então, a dispersão do resíduo no ar. 

Esse processo é realizado com vestimentas não 

impermeáveis, sem luvas de proteção, proteção 

respiratória ou ocular. O sistema de remoção é 

apresentado na Fig. 5.

 
Figura 5 - Sistema de remoção do LETE dos reatores UASB.

Fonte: Autor, 2018.
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A remoção do LETE dos flotadores por ar dissol-

vido ocorre de forma mecanizada (raspadores 

de superfície e dreno), porém nas áreas próxi-

mas é possível que haja dispersão do resíduo 

no ar, expondo os operadores ao LETE na forma 

de “sprays” ou bioaerossóis. O armazenamen-

to e carregamento do LETE nos veículos ocorre 

por meio do transporte do LETE desaguado por 

sistema mecanizado do tipo rosca sem fim, que 

transporta o lodo em dutos abertos até as ca-

çambas de armazenado (Fig. 6). Nesse processo 

é possível que haja a dispersão do resíduo no ar e 

no solo, expondo os operadores da ETE ao LETE.

 
Figura 6 - Sistema de transporte e armazenamento do LETE.

Fonte: Autor, 2017.

Há ainda a necessidade periódica ou emergen-

cial de reparos, manutenção e limpeza nos equi-

pamentos, centrífuga, reatores e tubulações, e 

pode haver a exposição dos trabalhadores. Além 

disso, no descarregamento e acondicionamento 

do LETE no aterro pode haver a exposição dos mo-

toristas e dos operadores do aterro sanitário. Na 

remoção do LETE dos reatores anaeróbios é utili-

zado um sistema manual de abertura de registros 

que libera o LETE em galerias abertas a menos de 

2 metros dos operados, o que os expõe ao LETE 

disperso no ar e nos registros; nesse processo não 

foi verificado o uso de EPIs adequados. No flota-

dor e no adensamento também pode ocorrer a 

dispersão no ar do LETE nas áreas no entorno dos 

tanques devido a aeração e flotação. Na centri-

fugação há a adição de polímero diretamente no 

tanque. E na centrifugação pode haver o contato 

durante a operação e manutenção. O sistema de 

carregamento do LETE nas caçambas é mecâni-

co (rosca sem fim), onde também pode ocorrer a 

exposição dos trabalhadores. O carregamento do 

LETE nos caminhões de transporte acontece em 

carrocerias abertas, que posteriormente serão co-
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bertas, e também pode haver a dispersão no ar de 

partículas do LETE. Por fim, o acondicionamento 

no aterro pode expor tanto o motorista do veículo 

como os operadores do aterro.

3.3 Gestão de Riscos Ocupacionais

O processo de gestão de risco se inicia na defi-

nição dos parâmetros a serem levados em con-

sideração e na identificação dos possíveis riscos 

que podem de alguma forma comprometer a ati-

vidade. Posteriormente são realizadas a análise 

e a avaliação desses riscos identificados e, final-

mente, o tratamento e o monitoramento. Segun-

do a norma (NBR ISO 31000), a identificação de 

riscos é “o processo de encontrar, reconhecer e 

registrar os riscos.” Nada mais é do que a deter-

minação dos riscos que podem afetar a atividade; 

no caso deste trabalho, são os riscos que podem 

afetar a saúde e segurança dos trabalhadores 

que atuam diretamente no manejo do LETE. A 

finalidade deste processo é identificar situações 

que possam afetar a realização da atividade; em 

outras palavras, o processo junta a identificação 

de causa e origens do risco. O processo de avalia-

ção de riscos é apresentado na Fig. 7.

 
Figura 7 - Processo de Avaliação dos Riscos.

Fonte: ABNT, 2012.

Por meio da visão sistêmica do manejo do LETE 

nas ETEs foi possível identificar os principais ris-

cos ocupacionais presentes nas duas ETEs visi-

tas. Na sequência, esses riscos identificados fo-

ram analisados e avaliados de forma estruturada, 

para posterior tratamento e monitoramento das 

ações, concluindo assim, o ciclo de gestão com 

o objetivo de melhoria contínua. Mesmo os ris-
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cos do manejo do LETE variando, de acordo com 

a tecnologia empregada na ETE, etapas do ma-

nejo, nível de automação dos processos e gestão 

operacional; ainda assim, é possível destacar 

os principais riscos identificados no manejo do 

LETE das ETEs analisadas. As visitas e o Brains-

torming forneceram um conjunto de potenciais 

riscos, resumidos na Tabela 2.

Tabela 2 - Principais riscos ocupacionais identificados.

Tipo de risco Descrição do risco

Biológico Exposição a Microrganismos Patogênicos

Químico e Acidente Formação de Atmosferas Perigosas (tóxicas, asfixiantes ou explosivas)

Físico Exposição a Ruído

Físico Exposição a Umidade

Acidente Acionamento Acidental (Máquinas e Equipamentos)

Acidente Quedas de Trabalhadores de Altura

Acidente Afogamento de Trabalhadores

Acidente Colisões de Veículos (Trânsito)

Acidente Animais Peçonhentos

Fonte: Autor, 2018.

Os riscos identificados incluem a exposição a 

agentes biológicos (microrganismos patogêni-

cos), químicos (gases nocivos, como metano e 

sulfeto de hidrogênio), físicos (ruído e umidade), 

além de riscos de acidentes (explosões, quedas, 

acionamentos acidentais, afogamento, colisões e 

animais peçonhentos). Os riscos são provenientes 

das máquinas, ferramentas e equipamentos, pro-

cedimentos, insumos, produtos, subprodutos uti-

lizados e da manipulação direta do LETE.

A partir das visitas e o do Brainstorming, que forne-

ceram o conjunto inicial de informações, foi possí-

vel construir uma análise preliminar de riscos (APR). 

Esse tipo de análise consiste em método indutivo 

que permite analisar sistemas existentes e auxilia 

na priorização dos riscos. Pode ser utilizada quan-

do há pouca informação disponível, como é o caso, 

pois informações detalhadas sobre número de aci-

dentes, doenças ocupacionais, afastamentos, ab-

senteísmo, custos com tratamento de saúde rela-

cionadas ao manejo do LETE, são difíceis de  obter.

Para a concepção da APR, os riscos identifica-

dos previamente são elencados em uma tabe-

la sem ordem preestabelecida. Em seguida, os 

riscos foram classificados de acordo como a 

natureza de cada risco, em risco biológico, fí-

sico, químico, ou risco de acidente. A Tabela 3 

apresenta a análise preliminar de riscos (APR) 

com os principais riscos identificados no ma-

nejo do LETE das ETEs visitadas e suas poten-

ciais consequências.

A análise preliminar de riscos (APR) forneceu in-

formações preliminares importantes, que foram 

analisadas e avaliadas de forma mais abrangen-

te. A partir da APR foi possível estabelecer índi-

ces de risco e a matriz de probabilidade e con-

sequência (Fig. 8). Por meio desse índice de risco 

e da matriz, é possível avaliar quais os riscos são 

mais críticos e relevantes, direcionando as me-

didas de controle de riscos de forma organizada 

e criteriosa.
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Tabela 3 - Análise preliminar de riscos (APR) no manejo do LETE.

Atividades Risco
A/b/f/q Perigo/ risco Causas Possíveis consequências

Operação e Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos (Flotadores, centrifugas e 

reatores); Remoção (UASB), Carregamento, 
Armazenamento e Transporte do LETE

B
Microrganismos 

Patogênicos - 
Dispersos no ar

Dispersão no ar, na forma de 
Bioaerossóis e sprays -  

Vias Respiratórias
Doenças infecciosas e 

parasitológicas, tuberculose, 
brucelose, febre amarela,  

hepatite e leptospiroseB
Microrganismos 

Patogênicos -  
Contato direto

Contato Acidental - Pele, olho, 
boca e nariz

Operação e Manutenção de Máquinas e 
Equipamento (decantadores, digestores 

anaeróbios, flotadores, adensadores, 
tanques); Remoção (UASB), Carregamento, 

Armazenamento e Transporte do LETE; 
Inspeções (canais e galerias)

Q Sulfeto de Hidrogênio 
(H2

S)
Formação de atmosferas tóxicas 

ou asfixiantes

Irritações nos olhos, perda do 
olfato, desconforto, desmaio e 

morte (>500ppm)

Q Metano (CH
4
) Formação de atmosferas tóxicas 

ou asfixiantes Asfixia e morte

Operação e Manutenção das Bombas e 
Centrífugas; Áreas próximas a Aeradores; Uso 

de Lavadoras de Pressão para limpeza
F Ruído Máquinas e equipamentos

Redução da concentração, 
perda auditiva, hipertensão e 

impotência sexual

Operação e Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos; Armazenamento e uso de 

Biogás; ou Inspeções
A Explosões Formação de  

atmosferas explosivas Queimaduras, traumas e morte

Operação e Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos

A Acionamento Acidental Máquinas e equipamentos 
(manutenção)

Contusões, escoriações, choques, 
fraturas e morte

A Queda de Altura Pisos e corrimões desprotegidos;
Enlonamento dos caminhões

Contusões, escoriações,  
fraturas e morte

Transporte do LETE (ETE-Aterro) A Colisão de Veículo Acidente de Trânsito Contusões, escoriações,  
fraturas e morte

Operação e Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos; ou Transporte do LETE 

(ETE-Aterro)
A Animais Peçonhentos Animais Peçonhentos

Dor intensa, hemorragias, queda 
da pressão arterial, choque 

anafilático e morte

Fonte: Autor, 2019.

 
Figura 8 - Matriz de probabilidade x consequência adotada.

Fonte: Adaptado de ABNT, 2012.

Partindo dos referenciais teóricos de probabilidade 

e consequência estabelecidos e da matriz de risco 

proposta é possível estabelecer o índice ou nível de 

risco para cada um dos riscos identificados. O ní-

vel de risco representa a magnitude de cada risco, 

expressa em termos da combinação (multiplica-

ção) das consequências e de suas probabilidades. 

Em relação aos critérios utilizados para graduar, 

seguiu-se o que foi proposto nos referenciais te-

óricos. Para probabilidades abaixo de 10% (muito 
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improvável), foi estabelecida a menor magnitude 

(peso 1), de 10-30% (improvável) foi dado peso 2, e 

assim sucessivamente até o peso 5 (muito provável) 

para situações com probabilidade acima de 80%. 

Para consequência, foi considerada a pior situação 

quando há várias consequências possíveis. Se há a 

possibilidade, ainda que mínima, de causa, a morte 

foi considerada o maior peso (5) e assim por diante.

Nas Tabelas 4 e 5, são apresentadas as análises 

e avaliações dos principais riscos identificados 

no manejo do LETE, respectivamente, para a ETE 

1 (lodos ativados) e ETE 2 (reatores anaeróbios 

UASB). Na Tabela 6 podem-se observar de forma 

comparativa os resultados dos níveis de riscos 

estabelecidos de cada um dos riscos identifica-

dos em ambas das ETEs avaliadas.

Tabela 4 - Avaliação dos riscos no manejo do LETE na ETE 1 (Lodos Ativados).

Risco
A/b/f/q Perigo/ Risco Causas Possíveis 

Consequências

Probabilidade 
1 - muito improvável

2 - improvável
3 - possível
4 - provável 

5 - muito provável 

Consequência
1 - baixíssimo

2 - baixo
3 - moderado

4 - alto
5 - altíssimo

Nível de risco 

(probabilidade x 
consequência)

B
Microrganismos 

Patogênicos - 
Dispersos no ar

Dispersão no ar, na 
forma de Bioaerossóis 

e sprays - Vias 
Respiratórias

Doenças infecciosas 
e parasitológicas, 

tuberculose, 
brucelose, febre 

amarela, hepatite e 
leptospirose

3 4 12

B
Microrganismos 

Patogênicos - Contato 
direto

Contato Acidental - 
Pele, olho, boca e nariz 3 4 12

Q Sulfeto de Hidrogênio 
(H2

S)

Formação de 
atmosferas tóxicas ou 

asfixiantes

Irritações nos olhos, 
perda do olfato, 

desconforto, desmaio 
e morte (>500ppm)

2 5 10

Q Metano (CH4
)

Formação de 
atmosferas tóxicas ou 

asfixiantes
Asfixia e morte 2 5 10

F Ruído Máquinas e 
equipamentos

Redução da 
concentração, perda 

auditiva, hipertensão e 
impotência sexual

4 3 12

A Explosões Formação de 
atmosferas explosivas

Queimaduras, 
traumas e morte 2 5 10

A Acionamento 
Acidental

Máquinas e 
equipamentos 
(manutenção)

Contusões, 
escoriações, choques, 

fraturas e morte
2 5 10

A Queda de Altura

Pisos e corrimões 
desprotegidos; 

enlonamento dos 
caminhões

Contusões, 
escoriações,  

fraturas e morte
2 5 10

A Colisão de Veículo Acidente de Trânsito
Contusõ 

es, escoriações, 
fraturas e morte

2 5 10

A Animais Peçonhentos Animais Peçonhentos

Dor intensa, 
hemorragias, queda 
da pressão arterial, 
choque anafilático 

 e morte

2 5 10

Fonte: Autor, 2019.
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Tabela 5 - Avaliação dos riscos no manejo do LETE na ETE 2 (Reatores UASB).

Risco
A/b/f/q Perigo/ Risco Causas Possíveis 

Consequências

Probabilidade 
1 - muito improvável

2 - improvável
3 - possível
4 - provável 

5 - muito provável 

Consequência
1 - baixíssimo

2 - baixo
3 - moderado

4 - alto
5 - altíssimo

Nível de risco 

(probabilidade x 
consequência)

B
Microrganismos 

Patogênicos - 
Dispersos no ar

Dispersão no ar, na forma de 
Bioaerossóis e sprays - Vias 

Respiratórias
Doenças infecciosas 

e parasitológicas, 
tuberculose, brucelose, 
febre amarela, hepatite 

e leptospirose

4 4 16

B
Microrganismos 

Patogênicos - 
Contato direto

Contato Acidental - Pele, 
olho, boca e nariz 4 4 16

Q Sulfeto de 
Hidrogênio (H2

S)
Formação de atmosferas 

tóxicas ou asfixiantes

Irritações nos olhos, 
perda do olfato, 

desconforto, desmaio e 
morte (>500ppm)

2 5 10

Q Metano (CH
4
) Formação de atmosferas 

tóxicas ou asfixiantes Asfixia e morte 2 5 10

F Ruído Máquinas e equipamentos

Redução da 
concentração, perda 

auditiva, hipertensão e 
impotência sexual

4 3 12

A Explosões Formação de atmosferas 
explosivas

Queimaduras, traumas 
e morte 2 5 10

A Acionamento 
Acidental

Máquinas e equipamentos 
(manutenção)

Contusões, escoriações, 
choques, fraturas e 

morte
3 5 15

A Queda de Altura

Pisos e corrimões 
desprotegidos; 

enlonamento dos 
caminhões

Contusões, escoriações, 
fraturas e morte 2 5 10

A Colisão de 
Veículo Acidente de Trânsito Contusões, escoriações, 

fraturas e morte 2 5 10

A Animais 
Peçonhentos Animais Peçonhentos

Dor intensa, 
hemorragias, queda da 
pressão arterial, choque 

anafilático e morte

2 5 10

Fonte: Autor, 2019.

Tabela 6 - Avaliação comparativa dos riscos no manejo do LETE das ETEs avaliadas.
Risco

A/b/f/q Perigo/ Risco Causas Possíveis Consequências Nível de risco ETE 1 
(Lodos Ativados)

Nível de risco ETE 2 
(Reatores UASB)

B Microrganismos Patogênicos 
- Dispersos no ar

Dispersão no ar, na forma de 
Bioaerossóis e sprays - Vias 

Respiratórias
Doenças infecciosas e 

parasitológicas, tuberculose, 
brucelose, febre amarela, 

hepatite e leptospirose

4 4

B Microrganismos Patogênicos 
- Contato direto

Contato Acidental - Pele, olho, 
boca e nariz 4 4

Q Sulfeto de Hidrogênio (H2
S) Formação de atmosferas tóxicas 

ou asfixiantes

Irritações nos olhos, perda do 
olfato, desconforto, desmaio 

e morte (>500ppm)
2 5

Q Metano (CH
4
) Formação de atmosferas tóxicas 

ou asfixiantes Asfixia e morte 2 5

F Ruído Máquinas e equipamentos
Redução da concentração, 

perda auditiva, hipertensão e 
impotência sexual

4 3

A Explosões Formação de atmosferas 
explosivas

Queimaduras, traumas e 
morte 2 5

A Acionamento Acidental Máquinas e equipamentos 
(manutenção)

Contusões, escoriações, 
choques, fraturas e morte 3 5

A Queda de Altura Pisos e corrimões desprotegidos; 
enlonamento dos caminhões

Contusões, escoriações, 
fraturas e morte 2 5

A Colisão de Veículo Acidente de Trânsito Contusões, escoriações, 
fraturas e morte 2 5

A Animais Peçonhentos Animais Peçonhentos
Dor intensa, hemorragias, 
queda da pressão arterial, 

choque anafilático e morte
2 5

Fonte: Autor, 2019.
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3.4 Riscos Críticos

Não houve riscos considerados críticos na ETE 1. 

Nenhum dos riscos analisados e avaliados no ma-

nejo do LETE nesta ETE superou o índice de risco 

estabelecido na matriz de risco como crítico, va-

lor numérico acima de 12 (vermelho na matriz) 

na tabela de análise e avaliação de riscos (Tabela 

4). No manejo do LETE na ETE 2 o risco biológico, 

de exposição a microrganismos potencialmente 

perigosos, e o risco de acidente, de acionamento 

acidental de máquinas e equipamentos, foram 

considerados críticos e devem ser priorizados no 

direcionamento de ações de controle. É necessá-

rio ainda, a implementação imediata de medidas 

para que se continue com a atividade. Além dis-

so, faz-se necessária uma avaliação mais especí-

fica, quantitativa e detalhada de cada um desses 

riscos em particular, tanto para validar a presen-

te avaliação como para detalhar os requisitos 

para o controle dessas ações.

A exposição aos agentes biológicos dispersos no 

ar e/ou o contato direto do trabalhador na ETE 

2 alcançou valores considerados altos (16) em 

escala de 1 a 25. Mesmo não tendo o potencial 

de levar à morte, as consequências dessa ex-

posição podem provocar doenças infecciosas e 

parasitológicas graves. Além disso, a exposição 

pode ocorrer em diversas atividades, como na 

operação e manutenção dos flotadores, centri-

fugas e reatores anaeróbios; na remoção do LETE 

dos reatores; no carregamento das caçambas; na 

coleta de amostras; no transporte do LETE; e no 

armazenamento no aterro sanitário.

As principais rotas de entrada, no corpo huma-

no, para os contaminantes de natureza biológica 

são as vias respiratórias (inalação) e o contato 

direto com a pele. Como visto anteriormente, 

existe, tanto na remoção do LETE dos reatores 

UASB como na flotação por ar dissolvido na ETE 

2, a dispersão de partículas (bioaerossóis) que 

são transportadas pelo ar. Logo, existem algu-

mas áreas, próximas a essas operações, que re-

cebem essa carga de materiais suspensos poten-

cialmente perigosos. Eles podem, conforme as 

condições atmosféricas locais, ser transportados 

por longas distâncias. A maior parte do material 

inalado nas vias respiratórias é eliminado dos 

pulmões e engolido. Como resultado, a exposi-

ção respiratória e gastrointestinal pode ocorrer a 

partir de agentes biológicos inalados. Os micror-

ganismos patogênicos também podem entrar no 

corpo através de ferimentos ou lesões na pele, 

e alguns podem entrar através das superfícies e 

mucosas dos olhos, nariz e boca. Porém, a forma 

mais comum de contaminação é o contato com 

as mãos durante a alimentação, ingestão de be-

bidas, manuseio de adornos, fumar, ou limpeza 

do rosto com as mãos ou luvas contaminadas. 

As infecções comumente estudadas entre esse 

grupo de trabalhadores (ETE) incluem leptospi-

rose, hepatite e infecções por Helicobacter pylori 

(TIWARI, 2008).

O risco de acidente por acionamento acidental 

de máquinas ou equipamentos em manuten-

ção também foi considerado crítico devido ao 

potencial lesivo desse tipo de acidente somado 

à frequência de manutenção das máquinas ou 

equipamentos envolvidos no manejo do LETE. 

Devem-se seguir todos os requisitos de seguran-

ça estabelecidos pelas normas NR-10 e NR-12, 

que estabelecem, respectivamente, requisitos de 

segurança em serviços em eletricidade, e segu-

rança no trabalho em máquinas e equipamentos 

(BRASIL, 1978).

3.5 Riscos Parcialmente Mitigados

Os riscos considerados parcialmente mitigados 

são aqueles que necessitam de medidas comple-

mentares para tratar ou controlar o risco, mas, 

diferentemente dos riscos críticos, essas medi-

das não precisam de implementação imediata 

para que se continue com a atividade. Apresen-

tam níveis de risco maiores que 4 e inferiores ou 

iguais a 12 (valores em amarelo na matriz).
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No manejo da ETE 1, todos os riscos avaliados 

foram considerados parcialmente mitigados. 

O risco biológico, de exposição a microrganis-

mos potencialmente perigosos; o risco quími-

co, de formação de atmosferas tóxicas ou asfi-

xiantes; o risco físico de ruído na operação de 

equipamentos; e os riscos de acidentes, como 

explosões, de acionamento acidental, quedas, 

colisões e animais peçonhentos; apresentaram 

níveis de risco entre 4 e 12. É necessário ado-

tar medidas complementares, não consideradas 

críticas ou prioritárias.

Em ambas as ETEs, o risco químico, de exposição 

ao sulfeto de hidrogênio (H2
S) e metano (CH

4
), 

foi considerado parcialmente mitigado (valor de 

nível de risco 10). Mesmo em baixas concentra-

ções, o sulfeto de hidrogênio (H
2
S) tem ação ir-

ritante nos olhos e no trato respiratório. Em ca-

sos de intoxicação leve (de 10 a 500 ppm), pode 

haver dor de cabeça por várias horas, dor nas 

pernas e, em alguns casos, pode haver síncope e 

perda de consciência. Em concentrações maio-

res (maiores que 500 ppm), pode haver perda de 

consciência, síncope e morte. O metano é consi-

derado asfixiante simples. Pode formar misturas 

explosivas quando em contato com oxidantes e 

halogênios. A inalação do metano pode levar à 

inconsciência e lesar o sistema nervoso central, 

podendo provocar asfixia e morte. A acumula-

ção e exposição a esses gases pode ocorrer na 

operação e manutenção de máquinas e equi-

pamento (decantadores, reatores anaeróbios, 

flotadores, adensadores, e demais tanques), re-

moção do LETE (reatores UASB), carregamento, 

armazenamento e transporte do LETE (interno 

ou aterro); ou inspeções (canais de transporte 

de LETE e galerias). Os trabalhadores também 

são expostos a produtos químicos utilizados no 

manejo do LETE, como os polímeros. Os produ-

tos químicos podem ainda ser absorvidos pela 

pele no contato com o LETE.

A exposição ao ruído proveniente do processo 

pode causar desde a redução da concentração, 

zumbidos, ansiedade e nervosismo, até a impo-

tência sexual, perda da audição e hipertensão. No 

manejo do LETE em ambas estações, pode haver 

a exposição durante a operação ou manutenção 

das bombas e centrífugas, ou nas atividades que 

ocorrem em áreas próximas a aeradores, sopra-

dores e lavadoras de alta-pressão (limpeza de 

rotina). É necessário um controle ambiental para 

avaliar as áreas e atividades expostas a esse ris-

co para  propor medidas de tratamento efetivas. 

Além disso, é necessário controle ocupacional da 

saúde auditiva dos trabalhadores expostos.

Alguns riscos de acidentes figuram entre par-

cialmente mitigados devido a sua consequência 

potencial de levar à morte dos trabalhadores aco-

metidos. Pode-se citar o risco de explosões, devi-

do à formação de atmosferas explosivas durante a 

operação e manutenção de instalações do mane-

jo do LETE, desde inspeções de rotina em canais 

e tubulações de lodo, centrífuga, bombas, pontos 

de visitas, tanques, até a operação e manutenção 

de equipamentos (centrífuga, adensadores) pró-

ximo à área de armazenamento e uso de biogás 

por meio de geradores (ETE 2). O risco de acidente 

por acionamento acidental de máquinas ou equi-

pamentos em manutenção foi considerado crítico 

para o manejo do LETE na ETE 2 e parcialmente 

mitigado para a ETE1. O potencial lesivo desse 

tipo de acidente é o mesmo para ambos os casos, 

porém a frequência de manutenção das máquinas 

ou equipamentos envolvidos no manejo foi con-

siderada maior na ETE 2. Os riscos de queda aci-

dental de altura foram considerados parcialmente 

mitigados em ambas as ETEs. Tais situações po-

dem ser causadas por superfícies escorregadias 

ou ausência de sinalização ou guarda-corpo, em 

tanques, decantadores, flotadores ou reatores, 

além de atividades em altura (escadas e andai-

mes) durante a operação e manutenção de ins-

talações e equipamentos utilizados no manejo do 

LETE. Apresentam um alto potencial de gravida-
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de devido ao trauma da queda e possibilidade de 

afogamento ou contato com partes móveis dos 

equipamentos em operação.

Temos ainda o risco de acidentes com animais 

peçonhentos em áreas de armazenamento e 

acondicionamento do LETE como nos tanques, 

silos e caçambas. Os animais podem se aproxi-

mar desses locais atraídos pela possibilidade de 

alimentação e proteção. Os acidentes com esses 

animais podem levar ao óbito se não forem tra-

tados de forma rápida e assertiva. Em ambos os 

casos (ETE 1 e ETE 2), esse risco foi considerado 

parcialmente mitigado.

Por fim, temos o risco de colisões entre veículos ou 

acidentes de trânsito durante o transporte do LETE 

até o aterro sanitário. Todos esses riscos podem 

causar desde consequências leves, como contusões 

e escoriações, até consequências graves, como fra-

turas, queimaduras e hemorragias, podendo che-

gar até ao óbito dos trabalhadores expostos.

Podem-se citar ainda os riscos ergonômicos, que 

podem estar presentes nas operações e ativida-

des manuais de operação e manutenção. Estão 

relacionados com o esforço físico, levantamento 

de peso, postura inadequada, controle rígido de 

produtividade, situação de estresse, trabalhos 

em período noturno, jornada de trabalho pro-

longada, monotonia e repetitividade, imposição 

de rotina intensa. Podem provocar sérios danos 

à saúde do trabalhador pois geram alterações 

no organismo e no estado emocional, compro-

metendo sua produtividade, saúde e segurança. 

As alterações mais comuns são lesões por esfor-

ço repetitivo (LER), distúrbios osteomusculares 

(DORT), hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, depressão, ansiedade, doenças do apa-

relho digestivo (gastrite e úlcera) e problemas de 

coluna, entre outros. Para evitar que esses riscos 

comprometam a saúde do trabalhador, é neces-

sária uma análise ergonômica do trabalho, que 

deve ser conduzida por um profissional habilita-

do nessa área (ergonomista) para indicar os ajus-

tes necessários na relação do trabalhador com o 

ambiente de trabalho, como a melhoria no pro-

cesso de trabalho, melhores condições no local 

de trabalho, modernização de máquinas e equi-

pamentos, melhoria no relacionamento entre 

as pessoas, alteração no ritmo de trabalho, fer-

ramentas adequadas, postura adequada, entre 

outras, conforme requisitos da NR-17 (BRASIL, 

1978). Portanto, neste trabalho apenas citare-

mos o risco ergonômico; esse risco não será con-

siderado na proposta de gestão de riscos.

3.6 Riscos Mitigados

São os riscos cuja intensidade é reduzida (ní-

veis de risco abaixo ou iguais a 4, em verde), pois 

tanto a probabilidade como a consequência são 

baixos, e, portanto, não requerem quaisquer 

medidas adicionais. Dos principais riscos anali-

sados e avaliados no manejo do LETE das duas 

ETEs, nenhum se enquadrou como mitigado, pois 

nos riscos identificados não foram considerados 

riscos muito improváveis e com consequências 

consideradas leves.

4 CONCLUSÕES
A quantidade de LETE tende a aumentar nos pró-

ximos anos devido ao crescimento populacional 

e à instalação de novas ETE para atender o dé-

ficit de atendimento desse serviço essencial. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos estimula a 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento e destinação final ambientalmente 

segura dos resíduos sólidos e com isso gera uma 

crescente demanda para a destinação adequada 

do LETE. No que diz respeito à destinação LETE, 

podemos perceber que a disposição final em 

aterros não está de acordo com os preceitos le-

gais, mesmo sendo o destino principal desse re-

síduo no país.
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A partir dos estudos desenvolvidos, percebe-se 

que as condições de saúde e segurança do tra-

balho, de forma geral, deixam a desejar nas ETEs 

analisadas, em especial no manejo do LETE. As 

ferramentas de gestão de risco ocupacional são 

pouco utilizadas pelas empresas, em especial no 

Brasil. Mesmo em unidades modernas e bem pla-

nejadas, com o mínimo de contato dos resíduos 

com os trabalhadores, ainda existem riscos não 

gerenciados na manutenção de equipamentos, 

limpeza das instalações e transporte do LETE. 

Muitos dos problemas observados poderiam ser 

minimizados já na fase de projeto, outros na fase 

de elaboração dos procedimentos de operação. 

As empresas, por obrigação legal, precisam pro-

porcionar aos trabalhadores ambiente laboral 

com as condições adequadas para o desempe-

nho de suas funções e atividades, garantindo 

assim a saúde e integridade física, mental e so-

cial, eliminando, reduzindo ou controlando todo 

e qualquer risco presente e fornecendo soluções 

e condições adequadas de segurança, saúde, hi-

giene, por meio de tecnologia e informação.

Em ambas as ETE visitadas não há manejo se-

cundário, cujo objetivo é preparar o LETE para 

destinação por meio de recuperação, reúso ou 

reciclagem. A forma de manejo final selecionada 

é, exclusivamente, o transporte e a disposição fi-

nal em aterro sanitário, o que contraria a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12305/2010), 

que proíbe a disposição de resíduos em aterros 

sanitários, visto que ainda podem ser reaprovei-

tados. Apenas os rejeitos (resíduos cuja possibili-

dade de tratamento e recuperação foi esgotada) 

podem ser destinados a aterros. Mesmo assim, 

o LETE, que é classificado como resíduo sólido, 

ainda é disposto em aterros sanitários.

O manejo realizado na ETE 1 apresenta poucos 

momentos de exposição direta dos trabalhado-

res ao LETE. Quase todo o processo é automa-

tizado e/ou mecanizado, e ocorre em estrutura 

fechadas (tubulação, bombas e tanques). Exceto 

nos procedimentos de carregamento e descar-

regamento do LETE desaguado nos veículos de 

transporte, inspeções de rotina, coleta de amos-

tras, manutenções preventivas e corretivas, ope-

ração da centrífuga e manipulação de produtos 

químicos (polímeros) nos tanques de preparação.

No manejo na ETE 2 existem mais ocasiões de 

exposição direta dos trabalhadores com o LETE. 

Parte do processo é automatizado e/ou mecani-

zado, porém há outros manuais, como a abertura 

de válvulas e registros. Algumas etapas ocorrem 

em estruturas fechadas (tubulação, bombas e 

tanques) e outras em estruturas abertas (flota-

dor, canais de transporte do LETE, transporte e 

carregamento das caçambas). O manejo expõe 

os trabalhadores, em especial, nos procedimen-

tos de remoção do LETE dos reatores anaeróbios, 

carregamento das caçambas, transporte do LETE 

desaguado nos caminhões/carretas, inspeções, 

coleta de amostras, manutenções preventivas e 

corretivas, operação da centrifuga, manipulação 

de produtos químicos (polímeros).

De forma geral, processos com menores níveis 

de automatização tentem a apresentar mais ati-

vidades manuais, que intensificam a exposição a 

alguns riscos. Nos casos estudados, as ETEs apre-

sentam níveis de automatização diferentes, prin-

cipalmente na remoção e carregamento do LETE. 

Ainda considerando os níveis de automatização, 

alguns riscos podem ser minimizados em sua ori-

gem. Como exemplo disso temos a remoção e o 

carregamento por meio de bombeamento em tu-

bulações fechadas, que minimizam o contato do 

LETE com os trabalhadores. Além disso, a forma 

de armazenamento e carregamento do LETE de-

saguado pode ou não minimizar a exposição dos 

trabalhadores, como pudemos observar nos silos 

verticais fechados na ETE 1 e nos transportado-

res e caçambas abertas na ETE 2.

Por fim, ainda há muita resistência, tanto dos tra-

balhadores como dos empregadores, em relação 
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Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 29-47 | Abr a Jun, 2021



47

a saúde e segurança do trabalho. Muito se deve a 

fatores culturais e sociais, e, portanto, sempre ha-

verá a necessidade da atualização dos instrumen-

tos legais e intensificação da fiscalização. Além 

disso, é necessário promover, de forma frequente 

e com alcance, a conscientização dos trabalhado-

res e empregadores, com o objetivo de desenvol-

ver uma cultura de segurança nas empresas na-

cionais, seguindo alguns modelos estabelecidos 

em países considerados desenvolvidos, onde esse 

tipo de cultura se faz mais presente.
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Resumo
Dentre as tecnologias disponíveis para realizar o desaguamento dos resíduos gerados no tratamento de água 

(RETA), a filtração em tubo geotêxtil se tornou uma opção bastante viável, sendo usada em diversas ETAs no 

Brasil. Entretanto, algumas dúvidas sobre certos fatores dessa tecnologia não foram totalmente abordadas 

na literatura, como o efeito de mudanças nas características dos RETAs no desempenho da filtração em tubo 

geotêxtil. Assim, o presente trabalho, por meio de ensaios de bancada em filtro pressurizado de geotêxtil, 

buscou responder a tais questionamentos. Os ensaios de desaguamento foram realizados com dois tipos 

de RETAs gerados em escala piloto a partir de fontes de água bruta com características distintas: o RETA 

tipo I, preparado com suspensão da argila caulinita, e o RETA tipo II, de manancial superficial com turbidez 

elevada. Os resultados dos ensaios de desaguamento mostraram que o tipo da água bruta teve efeito direto 

na eficiência de desaguamento do resíduo no tubo geotêxtil, tendo o RETA tipo II resultando em teor de sóli-

dos após desaguamento de 15%, e o RETA tipo I (com características inorgânicas) alcançado teor de sólidos 

mais elevado, cerca de 37%. A capacidade de retenção de sólidos pelo tubo geotêxtil foi influenciada pela 

concentração inicial de SST do resíduo, onde com baixa concentração (<10 g/L de SST) se obteve turbidez no 

efluente filtrado superior a 100 uT, e, de maneira oposta, com concentração mais elevada (20 g/L de SST), a 

turbidez esteve próxima de 5 uT.

Palavras-chave: Resíduos de ETA. Desaguamento. Tubo geotêxtil.

Abstract
Among the technologies available to perform the dewatering of drinking water sludge (DWS), geotextile tube 

filtration became a viable option, being used in several water treatment plant (WTP) in Brazil. However, some 

doubts about certain factors of this technology were not fully addressed in the literature, such as the effect that 

changes in the characteristics of DWS have on the performance of geotextile tube filtration. Thus the present 

work, through tests of bench in pressurized filter of geotextile, sought to answer such questions. The dewatering 

tests were performed with two types of DWS generated on a pilot scale from raw water sources with different 
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1 INTRODUÇÃO
O aprimoramento no tratamento de água potável 

tornou-se uma necessidade crescente na socie-

dade moderna. No Brasil, a maioria das estações 

de tratamento de água (ETAs) que tratam água 

captada em mananciais superficiais emprega 

a tecnologia de tratamento por ciclo comple-

to. Essa técnica de tratamento utiliza processos 

e operações unitárias (coagulação, floculação, 

decantação/flotação, filtração e desinfecção), 

visando à remoção de partículas suspensas, em 

estado coloidal, compostos químicos e micror-

ganismos presentes na água bruta. Assim, como 

resultado do processamento da água bruta pe-

las unidades da ETA, além da obtenção de água 

potável, tem-se a geração dos resíduos do trata-

mento de água (RETAs) (Silveira, 2012).

A maior parte dos RETAs são provenientes das 

limpezas ou descargas dos decantadores (ou 

eventualmente, em flotadores) e da água de la-

vagem dos filtros (ALF). A água de lavagem dos 

filtros produz a maior quantidade de resíduos 

em termos volumétricos; já a descarga de de-

cantador produz a maior quantidade em termos 

mássicos. A quantidade e a qualidade dos RETAs 

dependem de diversos fatores, merecendo des-

taque principalmente a qualidade da água bruta, 

a tecnologia de tratamento de água, as dosagens 

de produtos químicos empregados e as condi-

ções de operação e manutenção do sistema. Em 

função de todos esses fatores, podem ser gera-

dos resíduos com características diversas, o que 

dificulta muito a definição do melhor sistema de 

tratamento para os RETAs, pois tais característi-

cas interferem nos processos de adensamento, 

desaguamento e secagem do resíduo (Di Bernar-

do et al., 2012). 

O gerenciamento dos RETAs, tanto do ponto de 

vista qualitativo como quantitativo, represen-

ta um sério problema para os responsáveis da 

área de saneamento, pois o lançamento desses 

resíduos em corpos d’água é considerado cri-

me ambiental quando não aprovado por órgãos 

ambientais, de acordo com o artigo 54 da Lei 

9.605/98. Os efeitos sobre o meio ambiente de-

correntes do lançamento dos RETAs nos corpos 

d’água são severos, podendo ocorrer alterações 

nas características físicas, químicas e biológicas 

da água, principalmente devido à sobrecarga de 

ferro e alumínio, presentes em quantidade mar-

cante nos resíduos (Guimarães, 2007). 

Tanto no Brasil como em outros países, o trata-

mento dos RETAs envolve técnicas convencionais 

de separação sólido-líquido, geralmente com 

uma etapa inicial de clarificação/adensamento, 

e logo após uma etapa de desaguamento/seca-

gem. Essa última etapa pode ser realizada por 

métodos mecanizados (como centrífuga, filtro 

prensa e prensa desaguadora) e métodos não 

mecanizados (como leito de secagem, leito de 

drenagem, lagoa de sedimentação e filtração em 

tubo geotêxtil) (Di Bernardo et al., 2012).

Influência das características dos resíduos gerados no tratamento de água na eficiência do desaguamento em tubo geotêxtil

characteristics: DWS type I, prepared with suspension of kaolinite clay and DWS type II, with a high turbidity sur-

face. The results of the dewatering tests showed that the crude water type had a direct effect on the dewatering 

efficiency of the residue in the geotextile, with DWS type II resulting in a solids content after dewatering of 15% 

and DWS type I (with inorganic characteristics) achieved higher solids content, about 37%. The solids retention 

capacity of the geotextile was influenced by the initial concentration of TSS of the residue, where at a low con-

centration (<10 g/L of TSS), turbidity was obtained in the filtered effluent higher than 100 uT. concentration (20 

g/L TSS) the turbidity was close to 5 uT.

Keywords: Drinking water sludge. Dewatering. Geotextile tube. 
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O desaguamento de materiais com alto teor 

de umidade pela filtração em tubos geotêxteis 

vem sendo muito utilizado nas últimas décadas, 

sendo uma tecnologia eficiente para a redução 

do impacto ambiental destes resíduos (Lawson, 

2008). A técnica consiste em eliminar o excesso 

de água do resíduo, por meio da drenagem do 

líquido pelos pequenos poros do geotêxtil, ocor-

rendo desaguamento progressivo e redução do 

volume original. Utiliza-se a filtração em geotêx-

til desde a década de 1980, geralmente em ma-

terial dragado de rios e represas, sendo que nos 

últimos anos, com o avanço da tecnologia, per-

mitiu-se a melhoria e diversificação da aplicação 

dessa tecnologia (Morgan, 2014).

Segundo Koerner e Koerner (2006), o processo de 

desaguamento dos resíduos em tubos geotêxteis 

envolve três fases: enchimento, desaguamento 

e consolidação. Durante a fase de enchimento, 

o resíduo é bombeado para o tubo, sendo que o 

tempo de bombeamento varia em cada projeto 

e situação específica. Durante o bombeamento 

já ocorre a etapa de desaguamento. A água livre 

drena através dos poros do geotêxtil, resultando 

em uma grande redução no volume. Os ciclos de 

enchimento e desaguamento antes que o proces-

so entre na fase final de consolidação dependem 

da quantidade de sólidos no resíduo e da capaci-

dade de armazenamento do tubo geotêxtil. Du-

rante a fase de consolidação, a água dos poros 

dentro do material contido se dissipa lentamente 

e o conteúdo do tubo se consolida em uma forma 

adequada para descarte ou transporte. A consoli-

dação requer geralmente de 2 a 4 meses, depen-

dendo do material a ser desaguado e do teor de 

sólidos final desejado (Liao e Bhatia, 2006).

Entre as vantagens desse método, quando com-

parado a outras tecnologias de desaguamento, 

destacam-se o baixo custo de energia, fácil ope-

ração e alta eficiência (Bhatia et al., 2013). Para 

Lawson (2008), os tubos geotêxteis são simples 

de utilizar, ao contrário de outras tecnologias 

de desaguamento mecânicas mais complexas. 

Entretanto, em função do número de variáveis 

envolvidas no processo de filtração em tubo  

geotêxtil, existem ainda incertezas sobre a me-

lhor condição do desaguamento em alguns tipos 

de resíduos, entre eles os RETAs. 

Apesar de várias experiências práticas em ETAs 

no Brasil mostrarem o potencial do uso dos tu-

bos geotêxteis no desaguamento de RETAs, dú-

vidas sobre a influência de certos fatores não 

foram totalmente abordadas na literatura. Entre 

tais fatores podem-se citar dois de extrema rele-

vância: a) qual a importância da origem da água 

bruta nas características de desaguamento dos 

RETAs pela filtração em tubo geotêxtil; b) qual 

a concentração mínima de SST que os resíduos 

devem possuir para que a eficiência do desagua-

mento não fique comprometida.

Tendo em vista os poucos estudos realizados sobre 

a filtração em tubo geotêxtil no desaguamento de 

resíduos de ETA, o presente trabalho teve como 

objetivo principal investigar qual o impacto que 

a variação nas características dos RETAs propor-

ciona no desaguamento desses resíduos quando 

utilizada a filtração em tubo geotêxtil.

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Resíduos de ETA utilizados na pesquisa

Foram usados na pesquisa dois tipos de RETA (tipo 

I e tipo II) provenientes de águas brutas com ca-

racterísticas distintas.  O RETA tipo I foi obtido por 

meio de água bruta sintética, utilizando uma sus-

pensão da argila caulinita. A caulinita foi escolhi-

da para preparação da água bruta, pois é uma das 

principais argilas presentes em águas superficiais, 

representando assim características comuns em 

diversos tipos de mananciais utilizados no abas-

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG
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tecimento público. Os procedimentos para obter 

a água bruta com suspensão de caulinita seguiu 

o adotado por Dantas (2004). O RETA tipo II ori-

ginou-se de um manancial de água corrente, com 

altos valores de turbidez no período chuvoso, ou-

tra característica comum na maior parte das ETAs 

no Brasil. A partir dos dois tipos de água bruta, 

foram produzidos os RETAs em uma instalação pi-

loto de geração de resíduos (IPGR) que simulou as 

condições operacionais existentes em uma ETA de 

ciclo completo. O procedimento de geração dos 

resíduos foi adaptado dos trabalhos realizados 

por Verrelli (2008) e Silva (2017).

A IPGR (ver Fig. 1) foi concebida para operar em 

batelada. Na mesma unidade, ocorriam as eta-

pas de mistura rápida, floculação e decantação. 

O dimensionamento da IPGR seguiu os critérios 

de projeto para unidades mecanizadas de mis-

tura rápida e floculação recomendadas por Di 

Bernardo e Dantas (2005). O tanque era provido 

com um agitador tipo turbina, com inversor de  

frequência para promover alterações no gradien-

te de velocidade. Seguem os critérios do dimen-

sionamento da IPGR: tempo de mistura rápida 

de 30 segundos; gradiente de mistura rápida de  

200 s-1; tempo de floculação de 25 minutos;  

gradiente de floculação: máximo de 60 s-1 e mí-

nimo de 25 s-1; velocidade de sedimentação de  

1,5 cm/min. Antes de iniciar a geração dos resí-

duos na instalação piloto, foram realizados, para 

cada água de estudo, ensaios de bancada utili-

zando equipamento jarteste (Nova Ética - modelo 

LDB 6). Os ensaios de jarteste visaram à obtenção 

do diagrama de coagulação, e consequentemente 

os valores otimizados da dosagem do coagulan-

te e pH de coagulação, para serem aplicadas na 

IPGR. O coagulante utilizado foi o sulfato de alu-

mínio líquido comercial com 7,4 % de Al2
O

3
.

Após a obtenção do diagrama de coagulação foram 

realizados os ensaios de geração dos RETAs, onde 

seguiu-se o seguinte roteiro descrito na tabela 1: 

Tabela 1 - Roteiro de realização dos ensaios na IPGR.

Etapa Parâmetros

1 - Enchimento da IPGR com água bruta 1.300 litros

2 - Ligado o agitador mecânico da IPGR e ajustada a rotação do inversor de frequência Gradiente de velocidade de 100 s-1

3 - Adicionou-se o alcalinizante (cal hidratada) na IPGR Tempo de mistura de 20 segundos

4 - Ajustou-se o gradiente de velocidade para a mistura rápida Gradiente de velocidade de 200 s-1

5 - Foi adicionado o sulfato de alumínio na IPGR Tempo de mistura de 30 segundos

6 - Decorrido o tempo de mistura rápida, foram ajustadas as condições de floculação Gradiente de velocidade de 40 s-1 e tempo de contato de 25 minutos

7 - Após a floculação, desligou-se o agitador da IPGR, e foi aguardado  
o tempo de sedimentação

Velocidade de sedimentação de 1,5 cm/min. Tempo total na  
IPGR de 52 minutos

Após o término da sedimentação, o sobrena-

dante (água decantada) era retirado por sifona-

mento com auxílio de uma mangueira. Parte da 

água decantada era armazenada para uso pos-

terior na preparação/diluição dos resíduos de 

estudo. Os resíduos sedimentados no fundo da 

unidade eram retirados por meio de um registro 

e transferidos para um reservatório de arma-

zenamento. A Fig. 2 apresenta algumas etapas 

dos ensaios na IPGR.
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Figura 1 - Detalhes da instalação piloto de geração de resíduos

 
Figura 2 - Etapas da geração dos resíduos na IPGR

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG
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Os resíduos gerados foram devidamente carac-

terizados pelos parâmetros físico-químicos: pH, 

cor verdadeira, turbidez, alcalinidade, sólidos to-

tais, sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos 

totais, carbono orgânico total e carbono orgânico 

dissolvido, teor de sólidos e umidade. A fração só-

lida de cada RETA também foi caracterizada nos 

seguintes parâmetros: análise qualitativa dos ele-

mentos químicos constituintes do resíduo, tama-

nho e distribuição das partículas e morfologia das 

partículas. Os equipamentos e métodos utilizados 

nas análises constam nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2 - Equipamentos utilizados na pesquisa.

Equipamentos Função

Jarteste, Nova Ética - modelo LDB 6 Ensaios de coagulação e floculação e sedimentação

Analisador de Carbono Orgânico Total TOC-L - marca SHIMADZU Análise de carbono orgânico total e dissolvido

Balança eletrônica BL 210 S - marca Sartorius Pesagem de produtos químicos

Cronômetro Mondaine Stop Watch Medição do tempo

Espectrofotômetro de leitura direta, modelos DR/2000, DR/2500 – marca Hach Leitura de cor aparente/Leitura de cor verdadeira

Espectrofotômetro de absorção atômica, modelo AA - Analyst 700 - marca Perkin Elmer Análises de metais

Espectrofotômetro Cary 1E UV - marca Varian Leitura de absorbância a 254 nm

pHmetro (potenciômetro), modelo 230 - marca Orion Leitura de pH

Turbidímetro nefelométrico, modelo 2100P - marca Hach Leitura da turbidez

Master sizer 2000 - Malvern Distribuição e tamanho de partículas

Microscópio eletrônico de varredura - Quanta 650 FEG Morfologia das partículas e Avaliação qualitativa da fração sólida

Tabela 3 - Parâmetros, métodos e limites de detecção utilizados na pesquisa.

Parâmetro Unidades Método Limite de detecção

Alumínio mg/L Al EAA-Forno de grafite 0,001

Alcalinidade mg/L Titulométrico 0,1

Absorbância a 254 nm - Espectrofotométrico 0,00001

Carbono orgânico total mg/L C Espectrofotométrico infravermelho não 
dispersivo – NPOC 0,1

Carbono orgânico dissolvido mg/L C Espectrofotométrico infravermelho não 
dispersivo – NPOC 0,1

Ferro mg/L Fe EAA - Chama 0,01

Manganês mg/L Ma EAA - Chama 0,001

pH Adimensional Potenciométrico 0,01

Sólidos Suspensos Totais mg/L Gravimétrico 1

Sólidos Totais mg/L Gravimétrico 1

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L Gravimétrico 1

Turbidez uT Nefelométrico 0,1

Umidade % Gravimétrico 1

Distribuição e tamanho de partículas mm Espalhamento de partículas 0,002

Morfologia das partículas µm Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 10

Análise qualitativa da fração sólida - EDS – Espectroscopia por Dispersão de 
Energia de Raios-X -

2.2 Ensaios de Desaguamento

Os ensaios de desaguamento em tubo geotêxtil 

com os RETAs produzidos foram feitos em um fil-

tro de bancada pressurizado em geotêxtil (FPG). 

Esse modelo de filtro foi usado por diferentes au-

tores, com pequenas mudanças na configuração 

(Moo-Young et al., 2002; Kutay e Aydilek, 2004; 

Muthukumaran e Ilamparuthi, 2006; Satyamur-

thy e Bhatia, 2009; Grzelak et al., 2011; Khachan 

et al., 2014; Khachan e Bhatia, 2016). O mode-

lo empregado na pesquisa foi adaptado do tra-

balho de Khachan e Bhatia (2016). Os detalhes 

do filtro utilizado no trabalho podem ser vistos 

na Fig. 3. O filtro era constituído por um tubo de 
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acrílico (diâmetro de 7,6 cm e altura de 50 cm) 

entre dois flanges de tecnil nylon. Um disco de 

geotêxtil foi fixado na base de um dos flanges 

juntamente com o tubo de acrílico, sendo aco-

plado um anel de borracha para formar uma ve-

dação completa. Na parte superior do FPG tinha 

uma abertura rosqueável, na qual era introduzi-

do o resíduo a ser desaguado. A pressão aplicada 

por cima do filtro (10 kPa) era fornecida por meio 

de uma mangueira de ar comprimido. A pressão 

foi estabelecida para simular as condições ope-

racionais em escala real (Maurer, 2011). A esco-

lha do tipo de geotêxtil aplicado na pesquisa se 

deu por meio das opções encontradas nas maio-

res empresas fornecedoras de tubos geotêxtil 

para saneamento. Verificou-se que não há muita 

variação nas características dos geotêxteis usa-

dos no desaguamento de RETA. Assim utilizou-se 

apenas um tipo de geotêxtil nos ensaios. Na Ta-

bela 4 estão as características do material geo-

têxtil utilizado. 

 
Figura 3 - Filtro pressurizado em geotêxtil utilizado na pesquisa

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG
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Tabela 4 - Características do geotêxtil usado.

Propriedades Resultados

Matéria-prima Polipropileno

Massa por unidade de área 445 g/m² 

Resistência a tração nominal ≥ 105 kN/m 

Deformação na Resistência 
Nominal ≤ 9% 

Permeabilidade 25.10-3 m/s

Tamanho da abertura 200 µm 

Os ensaios no FPG seguiram a seguinte sequência:

1) Foi coletada uma alíquota de 0,5 L do RETA, 

e armazenada em um jarro do equipamento de 

jarteste. Em seguida, realizou-se o condiciona-

mento químico com polímero (catiônico), com 

as dosagens definidas no planejamento experi-

mental. As condições de mistura rápida foram: 

tempo de mistura (30 segundos) e rotação da 

paleta (100 s-1);

2) Após o condicionamento químico, despejou- 

se manualmente o RETA dentro do filtro pressu-

rizado em geotêxtil. O registro de saída do FPG 

ficou fechado, impedindo o início do processo 

de filtração;

3) Ao término do enchimento, a tampa superior 

do FPG era fechada, a pressão de ar inserida (10 

KPa), o registro de saída foi aberto, permitindo a 

drenagem do efluente filtrado;

4) Durante o desaguamento, eram feitas leituras 

de volume do filtrado, a cada 10 segundos no 

primeiro minuto, e depois a cada 5 minutos.

5) O teste era finalizado quando a vazão de de-

saguamento ficava inferior a 0,0025 mL/ segun-

do (inferior a 1 gota a cada 20 segundos) (Mau-

rer, 2011).

6) Após o ensaio terminado, eram feitas análi-

ses dos seguintes parâmetros: turbidez e sóli-

dos suspensos totais no efluente filtrado, e teor 

de sólidos no resíduo retido dentro do filtro de 

geotêxtil.

2.3 Planejamento estatístico experimental

Foi realizado um amplo planejamento experi-

mental na definição da melhor ferramenta esta-

tística a ser utilizada para interpretação dos da-

dos gerados. Para o planejamento dos ensaios de 

desaguamento no FPG foi escolhida a metodolo-

gia de superfície de resposta (RSM) por meio do 

delineamento de face centrada (DFC). Definiu-se 

que os delineamentos de face centradas (DFC) 

seriam de duas variáveis independentes: con-

centração inicial de SST do resíduo (X
1
) e dosa-

gem de polímero (X
2
). Para a variável X

1
, concen-

tração inicial de SST do resíduo, o nível máximo 

adotado (+1) foi de 20 g/L, sendo estabelecido 

como um valor característico das descargas de 

decantadores, e o nível médio (0) de 12,5 g/L, 

como sendo típico de um tanque de mistura do 

sedimento da água de lavagem de filtros e das 

descargas de decantadores. O nível mínimo (-1) 

resultou em 5 g/L. Os valores de níveis para a va-

riável X
2
, dosagem do polímero, foram baseados 

na literatura. Foi constatada grande variação de 

dosagens de polímeros em trabalhos com de-

saguamento de RETA (0,5 a 8 mg/gSST). Assim, 

para abranger essas dosagens, para cada tipo 

de RETA foram feitas duas faixas de DFC, sen-

do a primeira faixa (DFC 1) variando de 0,5 (-1),  

2,25 (0) e 4,0 (+1) mg/gSST, e a segunda fai-

xa (DFC 2) com dosagens de 4,0 (-1), 6,0 (0) e  

8,0 (+1) mg/gSST. A Tabela 5 mostra como fica-

ram os ensaios para os delineamentos. Cada DFC 

foi composto por 11 ensaios, sendo três ensaios 

repetições no ponto central (0), para avaliar o 

erro amostral.

Uma vez estabelecidas as variáveis indepen-

dentes (X
1
 e X

2
), buscou-se definir as variáveis 

dependentes (Y). Uma variável dependente (ou 

resposta) é aquela cujo valor depende da forma 

como a variável independente é modificada. No 

caso dos ensaios com o FPG, as variáveis depen-

dentes foram os índices de desempenho do de-

saguamento, sendo eles: Eficiência de filtração 
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(EF), turbidez do filtrado, teor de sólidos do resí-

duo desaguado e tempo de desaguamento.

Tanto no planejamento experimental como para 

avaliação dos resultados foi utilizado o softwa-

re online Protimiza Experimental Design (http://

experimental-design.protimiza.com.br/) ,  

seguindo a metodologia proposta por Rodrigues 

e Iemma (2014).

Tabela 5 - Planejamento dos ensaios realizados para os delineamentos de face centrada.

Ensaios
Planejamento - DFC 1 Planejamento - DFC 2

X1: Concentração inicial de 
SST do resíduo (g/L)

X2: Dosagem de Polímero 
(mg/gSST)

X1: Concentração inicial de 
SST do resíduo (g/L)

X2: Dosagem de Polímero 
(mg/gSST)

1 5,0 (-1) 0,5 (-1) 5,0 (-1) 4,0 (-1)

2 20 (+1) 0,5 (-1) 20 (+1) 4,0 (-1)

3 5,0 (-1) 4,0 (+1) 5,0 (-1) 8,0 (+1)

4 20 (+1) 4,0 (+1) 20 (+1) 8,0 (+1)

5 5,0 (-1) 2,0 ( 0 ) 5,0 (-1) 6,0 ( 0 )

6 20 (+1) 2,0 ( 0 ) 20 (+1) 6,0 ( 0 )

7 12,5 ( 0 ) 0,5 (-1) 12,5 ( 0 ) 4,0 (-1)

8 12,5 ( 0 ) 4,0 (+1) 12,5 ( 0 ) 8,0 (+1)

9 12,5 ( 0 ) 2,0 ( 0 ) 12,5 ( 0 ) 6,0 ( 0 )

10 12,5 ( 0 ) 2,0 ( 0 ) 12,5 ( 0 ) 6,0 ( 0 )

11 12,5 ( 0 ) 2,0 ( 0 ) 12,5 ( 0 ) 6,0 ( 0 )

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização dos resíduos

A Tabela 6 apresenta a caracterização físico-quí-

mica dos dois tipos de resíduos preparados, com 

concentrações iniciais de SST do resíduo de 5, 

12,5 e 20 g/L para cada tipo de RETA. Já a Tabela 

6 mostra os dados da análise qualitativa realiza-

da na fração sólida de cada RETA. Uma caracte-

rística importante a ser observada nos estudos 

de desaguamento de RETAs é o teor de umida-

de. Os valores elevados de umidade encontrados 

para os RETAs e suas concentrações diluídas são 

similares aos encontrados por outros autores 

que também caracterizaram RETA em ETAs de 

ciclo completo (Guanaes, 2009; Tominaga, 2010; 

Guimarães et al., 2014).

Tabela 6 - Caracterização físico-química das três concentrações de SST preparadas para cada tipo de RETA.

Parâmetros
RETA Tipo I RETA Tipo II

5     g/L 12,5 g/L 20   g/L 5     g/L 12,5 g/L 20   g/L

Alcalinidade (mg/L) 60,05 80,61 97,10 40,00 38,37 36,13

pH 7,4 7,68 7,76 6,59 6,26 6,29

Cor Verdadeira (uH) 12 17 21 14 13 17

Turbidez (uT) 6.280 10.780 18.950 10.450 17.800 28.600

Sólidos Totais (mg/L) 5.277 13.161 20.853 5.009 12.338 20.473

Sólidos Suspensos (mg/L) 5.100 12.980 20.598 4.873 12.183 20.257

Sólidos Dissolvidos (mg/L) 177 181 255 136 155 216

Teor de Sólidos (%) 0,46 1,23 2,05 0,53 1,30 2,02

Umidade (%) 21.846 7.708 4.821 18.612 7.134 4.843

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG
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A Tabela 7 apresenta os constituintes químicos 

encontrados na fração sólida dos dois tipos de 

RETA. A presença de oxigênio encontrada em to-

dos os resíduos se deve a possíveis substâncias 

(compostos oxigenados) formadas com os ele-

mentos químicos alumínio (Aℓ), silício (Si), carbo-

no (C) e ferro (Fe). Como exemplos de compostos 

oxigenados, pode-se esperar a presença de sílica 

(SiO
2
), que pode estar associada à presença de 

areia na água bruta (encontrados em minerais, 

areias e silicatos), o óxido de alumínio (Aℓ
2
O

3
), 

também conhecido como alumina, que pode 

estar relacionado ao uso de coagulante do tipo 

sulfato de alumínio no processo de tratamento. 

Nos dois tipos de RETA, as concentrações de alu-

mínio resultaram elevadas, com valores similares 

entre os resíduos. O RETA tipo I apresentou gran-

de prevalência de minerais, principalmente a sí-

lica (34,9%), em razão da suspensão de caulinita. 

O RETA tipo II se diferenciou pela presença de 

uma parcela orgânica (1,2% de carbono) na sua 

composição. A Fig. 4 mostra o aspecto visual de 

cada RETA produzido. Nota-se uma composição 

bem distinta para cada tipo de resíduo.

Tabela 7 - Análise qualitativa dos elementos químicos 
constituintes na parte sólida dos dois tipos de resíduo, 

usando o método EDS da microscopia eletrônica.

Parâmetros RETA Tipo I RETA Tipo II

Carbono - 1,2 %

Alumínio 24,3 % 27,8 %

Ferro 10,5 % 21,3 %

Manganês 3,0 % 4,0 %

Sílica 34,9 % 23,9 %

Potássio 3,1 % 1,4 %

Oxigênio 20,0 % 18,3 %

Cálcio 0,2 % 1,0 %

Sódio 0,4 % -

Nióbio 3,0 % -

Molibdênio 0,7 % -

Titânio - 1,20%

 
Figura 4 - Imagens dos dois tipos de resíduos de tratamento de água (RETA) estudados
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A Fig. 5 mostra as imagens de microscopia eletrô-

nica de varredura realizadas nos RETAs. Por meio 

dessas imagens, pode-se avaliar a morfologia 

das partículas que constituem os resíduos. Para 

Barroso (2007), o conhecimento da morfologia 

de RETAs é de fundamental importância,pois tais 

características influenciam nos mecanismos de 

desaguamento e secagem dos resíduos. 

Para cada tipo de RETA são apresentadas duas 

imagens com níveis de detalhamento diferentes, 

de 100 e 10.000 vezes do tamanho real. Com-

parando as imagens, são verificadas diferenças 

nítidas em relação aos resíduos. O RETA tipo I 

possui estruturas mais uniformes e lineares, in-

dicando a forte presença de minerais (caulinita). 

O RETA tipo II é o que possui a forma mais hete-

rogênea dos resíduos analisados, com uma mis-

tura de materiais minerais e orgânicos. 

A Fig. 6 apresenta o gráfico com a distribuição do 

tamanho das partículas para cada RETA. O RETA 

tipo I obteve os menores tamanhos de partículas, 

e o RETA tipo II apresentou os maiores valores. Os 

resultados mostram que o tipo da água bruta in-

terfere diretamente no tamanho final das partí-

culas do RETA.

 
Figura 5 - Morfologia das partículas (imagem de MEV) dos RETAs

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG
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3.2 Resultados dos ensaios de desaguamento 
no FPG

As Tabelas 8 e 10 apresentam os resultados dos 

ensaios de desaguamento para os delineamen-

tos DFC 1 e DFC 2, respectivamente. A partir dos 

dados obtidos, calcularam-se os coeficientes 

de regressão e construíram-se modelos mate-

máticos para as respostas: eficiência de filtra-

ção (EF), turbidez do filtrado, teor de sólidos no 

resíduo desaguado e tempo de desaguamen-

to. Considerando somente os parâmetros com 

significância estatística a 90% de confiança 

(p-valor ≤0.10), foram elaborados os modelos 

matemáticos que expressam a correlação entre 

as variáveis dependentes (X1
 e X

2
) e as variáveis 

respostas (Tabelas 9 e 11). 

Cada modelo matemático foi submetido a aná-

lise de variância (ANOVA), onde verificou-se a 

adequação dos valores previstos com os valores 

experimentais. Pode-se observar que os valo-

res de p-valor da ANOVA (Tabelas 9 e 11) para 

todos os modelos ficaram abaixo de 0,05, ou 

seja, os modelos foram significativos ao nível 

de confiança de 95%. Assim, validados os mo-

delos matemáticos pela ANOVA, foram gerados 

os gráficos de superfície de resposta para cada 

índice de desempenho.

As Fig. 7, 8, 9 e 10 apresentam os gráficos com 

as superfícies de resposta para os índices de de-

sempenho avaliados nos delineamentos DFC 1 e 

DFC 2. Cabe ressaltar que a diferença básica dos 

delineamentos experimentais DFC 1 para o DFC 

2 foi a variação dos níveis testados da variável X2
 

(dosagem de polímero), sendo que no DFC 1 fo-

ram exploradas dosagens de 0,5, 2,25 e 4,0 mg/

gSST, e no DFC 2 a faixa foi ampliada para 4,0, 6,0 

e 8,0 mg/gSST. Os níveis da variável X1
 (concen-

tração de SST no resíduo) foram mantidos nos 

dois delineamentos (5, 12,5 e 20 g/L).

 
Figura 6 - Distribuição do tamanho das partículas presentes nos RETAs
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Tabela 8 - Resultados do planejamento experimental DFC 1.

Ensaios

Variáveis Eficiência de 
 filtração (%) Turbidez (uT) Teor de Sólidos (%) Tempo de 

desaguamento (min)

Concentrção 
inicial de SST 

do resíduo (g/L)

Dosagem de 
Polímero  

(mg/gSST)
Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II

1 5,0 0,5 19,4 19,7 5412 3815 32,4 14,3 6,4 8,3

2 20,0 0,5 33,4 41,0 15458 11564 34,6 18,7 9,3 19,8

3 5,0 4,0 25,9 71,3 3630 1276 33,5 14,8 1,9 13,4

4 20,0 4,0 99,9 99,9 85 7,0 40,7 12,8 12,5 48,4

5 5,0 2,0 9,8 38,9 4674 3207 33,2 12,4 2,4 8,3

6 20,0 2,0 87,4 99,9 3032 2,0 41,3 13,2 18,2 19,2

7 12,5 0,5 14,2 15,0 12439 9780 31,7 17,0 4,0 4,2

8 12,5 4,0 66,0 97,8 4170 278 34,8 14,7 9,9 33,6

9 12,5 2,0 32,5 92,6 10132 806 32,2 19,5 9,1 45,5

10 12,5 2,0 32,0 92,8 11203 795 31,0 19,2 9,0 44,4

11 12,5 2,0 32,8 92,4 10568 824 31,8 19,3 9,2 46,2

Tabela 9 - Tratamento estatístico do delineamento DFC 1.

Parâmetros Tipo de RETA Modelos estatísticos R2 ANOVA  
p-valor

Eficiência de Filtração
Tipo I Y = 41,21 + 27,60 x

1 
+ 20,80 x

2
 + 15 x

1
 x

2
90,5% 0,0006

Tipo II Y = 83,33 + 18,52 x
1 

+ 32,23 x
2
 - 25,86 x

2
2 88,2% 0,0012

Turbidez
Tipo I Y = 9702,40 - 4320,57 x

1
2

 
+ 4237,33 x

2
 - 3397,75 x

1
 x

2
88,7% 0,0011

Tipo II Y = 1127 - 3933 x
2 

+ 3326,33 x
2

2 + 2254,50  x
1
 x

2
88,0% 0,0013

Teor de Sólidos
Tipo I Y = 32,30 + 2,92 x

1 
+ 3,65 x

1
2 + 1,72 x

2
84,7% 0,0030

Tipo II Y = 17,94 - 3,57 x
1

2 81,2% 0,0255

Tempo de Desaguamento
Tipo I Y = 8,35 + 4,88 x

1
75,1% 0,0026

Tipo II Y = 34,78 + 9,57 x
1 

+ 15,22 x
1

2 + 10,52 x
2

79,6% 0,0034

Tabela 10 - Resultados do planejamento experimental DFC 2.

Ensaios

Variáveis Eficiência de 
 filtração (%) Turbidez (uT) Teor de Sólidos (%) Tempo de 

desaguamento (min)

Concentrção 
inicial de SST 

do resíduo (g/L)

Dosagem de 
Polímero  

(mg/gSST)
Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II

1 5,0 4,0 25,9 71,3 3630 1276 33,5 14,8 1,9 13,4

2 20,0 4,0 99,9 100,0 85,2 7,0 40,7 12,8 12,5 48,4

3 5,0 8,0 45,9 95,7 2814 227 31,9 18,9 5,1 23,6

4 20,0 8,0 99,8 100,0 25,5 5,0 40,3 11,7 64,6 52,0

5 5,0 6,0 36,8 84,6 3194,4 710 32,4 19,0 2,8 14,4

6 20,0 6,0 99,5 100,0 50,1 8,0 40,6 12,9 49,6 41,0

7 12,5 4,0 66,0 97,8 4169,6 278 34,8 14,7 9,9 33,6

8 12,5 8,0 99,9 99,9 88,5 12,0 39,6 16,5 19,0 52,6

9 12,5 6,0 88,5 98,1 1276,7 226 40,2 16,0 14,0 51,7

10 12,5 6,0 89,2 98,1 1340 251 40,0 15,8 14,6 51,2

11 12,5 6,0 87,9 98,1 1159 235 39,8 15,2 14,2 50,9

Tabela 11 - Tratamento estatístico do delineamento DFC 2.

Parâmetros Tipo de RETA Modelos estatísticos R2 ANOVA  
p-valor

Eficiência de Filtração
Tipo I Y = 86,30 + 31,77 x

1 
- 18,34 x

1
2 + 8,97 x

2
95,6% <0,0001

Tipo II Y = 98,39 + 8,07 x
1 

- 6,46 x
1

2 + 4,42 x
2
 - 6,10 x

2
2 95,0% 0,0003

Turbidez
Tipo I Y = 1621,18 - 1579,60 x

1 
- 826,13 x

2
77,6% 0,0025

Tipo II Y = 200,40 - 365,50 x
a 
+ 171,77 x

1
2 - 219,50 x

2 
+ 261,75 x

1
 x

2
97,7% <0,0001

Teor de Sólidos
Tipo I Y = 38,88 + 3,97 x

1 
- 2,31 x

1
2 82,9% 0,0008

Tipo II Y = 15,30 - 2,55 x
1
+ 0,80 x

2
 - 1,30 x

1
 x

2
91,1% 0,0004

Tempo de Desaguamento
Tipo I Y = 14,18 + 19,48 x

1
+ 8,57 x

1
2 - 10,73 x

2 
+ 12,22 x

1
 x

2
95,0% 0,0004

Tipo II Y = 47,97 + 15,02 x
1 

- 15,86 x
1

2 + 5,47 x
2

91,4% 0,0004
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A Fig. 7 mostra os gráficos para superfície de res-

posta para a eficiência de filtração. A eficiência 

de filtração é o índice de desempenho mais utili-

zado na literatura para avaliar o grau de retenção 

de partículas sólidas pelos tubos geotêxteis. Esse 

índice mede o percentual de remoção dos SST 

afluente em relação ao SST do efluente filtrado.

Observando os dados para o RETA tipo I (Fig. 7a 

e 7b), verifica-se nitidamente a elevação dos 

valores de eficiência de filtração à medida em 

que se aumentam associadamente as variáveis 

X1
 (concentração inicial de SST do resíduo) e X

2
 

(dosagem de polímero). Nota-se, nos delinea-

mentos com dosagens de polímero na faixa de 

0,5 a 4,0 mgP/gSST, que valores de EF acima de 

90% somente foram alcançados na região de 

máximo valor de X1 (20 g/L) e máximo valor de X2
  

(4,0 mgP/gSST). Para concentrações de X
1
 meno-

res que 10 g/L, a eficiência de filtração diminuiu 

e não alcançou valores de 50% de remoção.

Assim como nos resultados do RETA tipo I, no RETA 

tipo II (Fig. 7c e 7d) também ocorreu um aumento 

da EF à medida que se elevou a concentração ini-

cial de SST do resíduo. O que se verifica é que a va-

riável X1 exerce grande influência no processo de 

retenção dos sólidos nos tubos geotêxteis. A do-

sagem de polímero também exerceu papel funda-

mental nos resultados de EF. Verifica-se, pelas su-

perfícies de resposta, que o alcance de valores de 

EF acima de 90% nas regiões onde a concentração 

inicial de SST no resíduo é menor (<10 g/L) só foi 

possível com dosagens de polímero mais elevadas 

(> 7,0 mgP/gSST). Entretanto, para o RETA tipo I 

mesmo com altas dosagens de polímero, nas re-

giões de X1
 abaixo de 10 g/L, os valores de EF não 

alcançaram 60% de remoção.

 
Figura 7 - Superfícies de resposta da eficiência de filtração para: (a) RETA tipo I DFC 1, (b) RETA tipo I DFC 2,  

(c) RETA tipo II DFC 1, (d) RETA tipo II DFC 2
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A Fig. 8 apresenta os gráficos de superfície de 

resposta para a turbidez do filtrado. O compor-

tamento para turbidez foi semelhante ao encon-

trado pela eficiência de filtração. A região nos 

gráficos com os maiores índices de eficiência 

de filtração é a mesma com os menores valores 

de turbidez, para os dois tipos de RETA. Quanto 

maior a concentração inicial de SST no resíduo, 

menores foram os valores de turbidez no efluen-

te filtrado. A dosagem de polímero também in-

fluenciou diretamente na turbidez, com os me-

nores valores sendo atingidos com dosagens 

superiores a 7 mgP/gSST.

Geralmente, em sistemas de tratamento de RETA, 

o efluente filtrado das unidades de desagua-

mento pode ter dois destinos: ou é descartado 

em corpos hídricos, ou é recirculado ao início do 

tratamento da ETA. O padrão de qualidade que as 

empresas de saneamento utilizam para o descarte 

normalmente é o valor máximo permitido de tur-

bidez para corpos hídricos classe 2, que segundo 

a resolução Conama 357/05, é de 100 uT. Para o 

reaproveitamento do filtrado na própria ETA, de-

vido à falta de norma ou legislação específica no 

Brasil, utilizam-se valores preconizados interna-

cionalmente, como no caso do Reino Unido, que 

estabelece um valor máximo de 5 uT.

Utilizando esses padrões de turbidez citados 

acima como referência, verificou-se que somen-

te na concentração inicial de SST do resíduo de  

20 g/L foram obtidos valores próximos ao reco-

mendado para recirculação em ETA, resultando 

em valores abaixo de 5,0 uT de turbidez para do-

sagens de polímero próximos a 8,0 mgP/gSST. Para 

o descarte do efluente filtrado em corpos d’água, 

o RETA tipo I para concentrações abaixo de 10 g/L 

obteve resultados acima de 100 uT, inviabilizando 

o descarte do efluente em corpo hídrico.

 
Figura 8 - Superfícies de resposta da turbidez do filtrado: (a) RETA tipo I DFC 1, (b) RETA tipo I DFC 2,  

(c) RETA tipo II DFC 1, (d) RETA tipo II DFC 2

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG
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A Fig. 9 mostra os gráficos com a superfície de 

resposta para o índice teor de sólidos do resíduo 

desaguado em função das variáveis X
1
 e X

2
. Em re-

lação ao RETA tipo I (Fig. 9a e 9b), constata-se nos 

gráficos que houve um efeito positivo das variáveis 

X
1
 e X

2
 nos valores de teor de sólidos do resíduo 

desaguado. À medida em que se aumentou a con-

centração inicial de SST do RETA e da dosagem do 

polímero, o teor de sólidos no resíduo desaguado 

também aumentou. Vários trabalhos na literatura 

(Worley et al., 2007, Myers e Elton, 2010, Khachan 

et al., 2011), que utilizaram a filtração em tubo ge-

otêxtil no desaguamento de resíduos de dragagem 

de rios poluídos, encontraram resultados diferen-

tes do ocorrido com o teor de sólidos do presente 

estudo. Os autores relatam que há uma tendência 

de diminuição do teor de sólidos à medida em que 

se aumenta a dosagem de polímero. Uma explica-

ção possível para essa tendência é o fato de que os 

polímeros são muitas vezes hidrofílicos, fazendo 

com que os flocos tenham a umidade aumentada 

(Bhatia et al., 2013). Contudo, essa observação não 

foi constatada no RETA tipo I.

O RETA tipo II (Fig. 9c e 9d) teve comportamento 

diferente em relação ao RETA tipo I. Na faixa DFC 1, 

não houve efeito estatístico nas mudanças da do-

sagem de polímero (variável X
2
), ficando os valo-

res de teor de sólidos em função apenas da variá- 

vel X
1
. Ao mudar a faixa de dosagem para o DFC 

2, a variável X
2
 obteve significância estatística, e 

a variável X
1
 apresentou efeito negativo sobre a 

resposta, resultando em menores valores de teor 

de sólidos do resíduo desaguado na região de alta 

concentração inicial de SST do resíduo (20 g/L). 

Comparando os resultados dos RETAs, verifica-se 

que o tipo da água bruta influenciou diretamente 

nos resultados do teor de sólidos para o resíduo já 

desaguado. Enquanto o RETA tipo I obteve valores 

médios de teor de sólidos de 37%, o RETA tipo II 

atingiu valores médios de apenas 15%. 

 
Figura 9 - Superfícies de resposta do teor de sólidos no resíduo desaguado para: (a) RETA tipo I DFC 1, ( 

b) RETA tipo I DFC 2, (c) RETA tipo II DFC 1, (d) RETA tipo II DFC 2

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 48-66 | Abr a Jun, 2021

Influência das características dos resíduos gerados no tratamento de água na eficiência do desaguamento em tubo geotêxtil



64

Um dos principais objetivos a serem atingidos 

pelo desaguamento em tubos geotêxteis é a fil-

tração no menor tempo possível, sem que ocorra 

perda de sólidos. O tempo de desaguamento é 

um fator muito importante para avaliar o desem-

penho do condicionamento químico no sistema.

A Fig. 10 apresenta os gráficos com as superfí-

cies de resposta para o tempo de desaguamento 

nos diferentes RETA estudados. Verifica-se que 

os RETAs tipo I e tipo II tiveram comportamen-

tos semelhantes nos efeitos das variáveis X1
 e X

2
 

para os resultados do tempo de desaguamento. 

Os maiores valores de tempo de desaguamen-

to estiveram na região de X
1
 próximo a 20 g/L. 

Outro detalhe a destacar é que diferentes dosa-

gens de polímero (X
2
) para valores de X

1
 entre 5 e  

10 g/L não alteraram significativamente o tempo 

de desaguamento.

O que foi verificado é que, quando se diminuiu 

a dosagem de polímero para obter tempos me-

nores de desaguamento, houve um compro-

metimento do efluente filtrado com a perda de 

sólidos. Assim, deve-se encontrar uma dosagem 

ótima com o menor tempo de desaguamento, e 

que concomitantemente atenda aos requisitos 

de qualidade do efluente desejado.

 

Figura 10 - Superfícies de resposta do tempo de desaguamento para: (a) RETA tipo I DFC 1, (b) RETA tipo I DFC 2,  
(c) RETA tipo II DFC 1, (d) RETA tipo II DFC 2

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG
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4  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
• Os dois tipos de resíduos de ETA gerados no 

trabalho alcançaram características físico-quí-

micas distintas e atreladas às respectivas águas 

brutas de origem para cada resíduo;

• O ensaio de bancada com filtro pressurizado 

em tubo geotêxtil confirmou-se como um méto-

do simples e eficiente na predição de parâmetros 

importantes que só poderiam ser obtidos em es-

cala-piloto ou escala real, como o teor de sólidos 

do resíduo desaguado, a qualidade do efluente 

filtrado e o melhor condicionamento químico;

• A metodologia estatística de superfície de 

resposta (RSM) indicou ser uma ferramenta efi-

ciente tanto no planejamento experimental dos 

ensaios como na geração, interpretação e otimi-

zação dos resultados obtidos; 

• O tipo de RETA foi determinante nos resulta-

dos de teor de sólidos no resíduo desaguado. A 

característica específica de cada RETA teve in-

fluência preponderante sobre o teor de sólidos 

no resíduo desaguado, quando comparada às 

demais variáveis estudadas (dosagem de polí-

mero e a concentração inicial de SST do resíduo), 

ressaltando que o RETA tipo I era proveniente de 

água sintética de caulinita;

• Os maiores teores de sólidos no resíduo desagua-

do foram obtidos com o RETA tipo I (≅ 37%), segui-

do pelo RETA tipo II com valores médios de 15%; 

• A concentração inicial de SST do resíduo teve 

efeito direto no desaguamento em tubo geotêx-

til, principalmente na capacidade de retenção 

de sólidos. A utilização do resíduo com concen-

tração de SST  <10 g/L não foi capaz de produzir 

efluente filtrado com turbidez inferior a 100 uT;

• A filtração em tubo geotêxtil é uma tecnologia 

eficiente e totalmente indicada para o desagua-

mento de resíduos de ETAs. Contudo, há a neces-

sidade de realizar ensaios de tratabilidade com o 

RETA a ser desaguado antes da implantação do 

sistema de tratamento. Cada resíduo tem uma 

característica específica, podendo necessitar de 

adequações no adensamento, condicionamento 

químico e principalmente na estimativa do teor 

de sólidos final do resíduo desaguado;

• Recomenda-se que nas estações de tratamento 

de água os resíduos da lavagem de filtros pas-

sem pelo processo de clarificação/adensamento 

antes de serem direcionados para o sistema de 

tubos geotêxtil, a fim de  elevar a concentração 

de SST para no mínimo 10 g/L.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.

6 REFERÊNCIAS
APHA. American Water Works Association and Water 

Environmental Federation. Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 22th edition, Washington, 

USA, 2012.

BARROSO, M. M.. Influência das micro e macropropriedades dos 

lodos de Estações de Tratamento de Águas nos desaguamentos 

por leito de drenagem. Tese (Doutorado), Universidade de São 

Paulo, 2007

BRASIL. Lei 9.605/98. “Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, e dá outras providências.” Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 1998

DANTAS, A. D. Desempenho de sistemas de dupla filtração no 

tratamento de água com turbidez elevada. Tese (Doutorado), 

Universidade de São Paulo. São Carlos, 2004.

DI BERNARDO, L.; DANTAS, D. B. Métodos e Técnicas de 

Tratamento de Água. 2ª. ed. São Carlos - SP: RIMA, v. 1 e 2, 2005

DI BERNARDO, L., DANTAS, A. D., VOLTAN, P. E. N. Métodos e 

Técnicas de Tratamento e Disposição dos Resíduos Gerados em 

Estações de Tratamento de Água. Editora LDiBe, São Carlos – SP, 

2012. 540 p.

GRZELAK, M.S., MAURER, B.S., PULLEN, T.S., BHATIA, S.K., 

RAMARAO, B.V. A Comparison of Test Methods Adopted for 

Assessing Geotextile Tube Dewatering Performance. Conference 

Paper in Geotechnical Special Publication March 2011.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 48-66 | Abr a Jun, 2021

Influência das características dos resíduos gerados no tratamento de água na eficiência do desaguamento em tubo geotêxtil



66

GUANAES, E. A. Análise do Desaguamento do Lodo Residual de 

Estação de Tratamento de Água por Meio de Geossintéticos. 

129 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), CEFET, Minas 

Gerais, 2009.

GUIMARAES, G. C. Estudo do adensamento e desidratação 

dos resíduos gerados na ETA-Brasília. Dissertação (Mestrado 

em engenharia civil e ambiental), Universidade de Brasília/UNB. 

Brasília, 2007.

GUIMARÃES, M. G. A., URASHIMA D. C., VIDAL D. M. Dewatering of 

sludge from a water treatment plant in geotextile closed systems. 

Geosynthetics International 5 (21), 310-320, 2014. https://

dx.doi.org/10.1680/gein.14.00018

KHACHAN, M.M., BADER, R.A., BHATIA, S.K., and MAURER, B.W. 

Comparative dewatering performance of slurries conditioned 

with synthetic polymers vs. Ecofriendly polymers. Advances in 

Geotechnical Engineering (J. Han and D.A. Alzamora, eds.), ASCE 

Geotechnical Special Publication 211: 3050-3058, 2011.

KHACHAN, M. M.; BHATIA S.K.; R. A. BADER; D. CETIN; B. V. 

RAMARAO. Cationic starch flocculants as an alternative to 

synthetic polymers in geotextile tube dewatering. Geosynthetics 

International, v. 21, p. 119-136, 2014. http://dx.doi.org/10.1680/

gein.14.00003 

KHACHAN, M. M.; BHATIA S.K. The efficacy and use of small 

centrifuge for evaluating geotextile tube dewatering performance. 

Geotextiles and Geomembranes (45) 280-293, 2016. http://

dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2017.04.001 

KOERNER, G. R.; KOERNER, M. R. Geotextile tube assessment using 

a hanging bag test. Geotextiles and Geomembranes. v. 24, n. 2, 

p. 129-37, 2006.

KUTAY, M. E.; AYDILEK, A. H. Retention performance of geotextile 

containers confining geomaterials. Geosynthetics International, 

v. 11, p. 100-113, 2004.

LAWSON C. R. Geotextile containment for hydraulic and 

environmental engineering. Geosynthetics International 6 (15) 384-

427, 2008. http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2017.04.001

LIAO, K.; BHATIA, S. Evaluation on filtration performance of woven 

geotextiles by falling head, pressure filtration test, and hanging 

bag tests. In: International conference on geosynthetics, 8., 2006, 

Yokohama. Anais… Proceedings Rotterdam: Millpress, 2006.

MAURER, B. W. Flocculation and Filtration in the Geotextile Tube 

Environment. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia 

Civil), The Syracuse University, 2011.

MORGAN, K. R. Geotextile tubes and their application to 

dewatering. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia 

Aplicada) - Georgia Southern University, Georgia-USA. 147 p. 

2014.

MOO-YOUNG, H. K., GAFFNEY, D. A., MO, X. Testing Procedures 

to assess the viability of dewatering with geotextiles tubes. 

Geotextiles and Geomembranes 5 (20) 289-303.

MYERS, W.S. AND ELTON, D.J. (2011) Dewatering rock crushing 

fines using Geotextile tubes. Advances in Geotechnical 

Engineering (J. Han and D.A. Alzamora, eds.), ASCE Geotechnical 

Special Publication 211: 2111-2120.

MUTHUKUMARAN, A. E.; ILAMPARUTHI, K. Laboratory studies 

on geotextile filters as used in geotextile tube dewatering. 

Geotextiles and Geomembranes, v. 24, p. 210-219, 2006.

RODRIGUES, M.I.; IEMMA, A.F. Experimental Design and Process 

Optimization, CRC Press, New York, 2014.

SATYAMURTHY R., BHATIA S.K. Effect of polymer conditioning 

on dewatering characteristics of fine sediment slurry using 

geotextiles. Geosynthetics International 2 (16) 83-96, 2009. 

https://doi.org/10.1680/gein.2009.16.2.83

SILVA, B. M.  Influência da concentração de sólidos suspensos 

totais no lodo a ser desaguado em geotecido. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia Ambiental). Universidade de Ribeirão 

Preto-UNAERP, Ribeirão Preto, 178 p. 2017.

SILVEIRA, C. Desaguamento de lodo de estações de tratamento 

de águas por leito de drenagem/secagem com manta 

geotêxtil. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações 

e Saneamento). Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 136 

p., 2012.

TOMINAGA, E. Análise dos Procedimentos para Avaliação 

de Desempenho de Sistemas fechados com Geotêxtil para 

Desaguamento. Dissertação (Mestrado). Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica – ITA, São José dos Campos, 126 p., 2010.

VERRELLI, D. I. Drinking water treatment sludge production and 

dewaterability. Tese (Doutorado em Engenharia) The University 

of Melbourne, 2008.

WORLEY, J. W.; BASS, T. M; VENDRELL, P.F. Use of geotextile tubes 

with chemical amendments to dewater dairy lagoon solids. 

Bioresource Technology 99, 4451-4459, 2007.

Queiroz SCB, Dantas ADB, Silva GG

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 48-66 | Abr a Jun, 2021

https://dx.doi.org/10.1680/gein.14.00018
https://dx.doi.org/10.1680/gein.14.00018
http://dx.doi.org/10.1680/gein.14.00003 
http://dx.doi.org/10.1680/gein.14.00003 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2017.04.001 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2017.04.001 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2017.04.001
https://doi.org/10.1680/gein.2009.16.2.83


67Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 67-86 | Abr a Jun, 2021

Bruno Sousa da Cunha1 | Simone Mendonça dos Santos2 | Beatriz Cruz Gonzalez2*

Gestão das perdas de água em sistemas de 
abastecimento
Management of water losses in supply systems

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2021.033

 Data de entrada: 
24/04/2019      

 Data de aprovação: 
19/12/2019

1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) - Campinas - São Paulo - Brasil.
2 Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) - São Carlos - São Paulo - Brasil.
* Autor correspondente: beatriz_cgonzalez@ufscar.br.

ORCID ID
Cunha BS   https://orcid.org/0000-0002-1201-5061

Santos SM   https://orcid.org/0000-0001-8254-5167
Gonzalez BC   https://orcid.org/0000-0003-0498-1267

Resumo
Os indicadores de perdas de água nos sistemas de abastecimento são ferramentas úteis para a gestão e ava-

liação da sustentabilidade dos serviços de saneamento ambiental. Por meio de metodologia investigativa do 

tipo estudo de caso, o presente artigo analisa o potencial do Programa de Gestão e Controle da Perdas de Água 

(PGCP) da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. de Campinas-SP como instrumento de ges-

tão sustentável dos serviços de abastecimento. Os resultados demonstraram se tratar de um PGCP que atende 

grande parte das boas práticas recomendadas pela literatura especializada. Contudo, sugerem que esforços 

sejam direcionados ao fortalecimento da dimensão ética da sustentabilidade, notadamente influenciada pe-

las ações de comunicação social. Ademais, reforçam a importância de um plano de contingência para rápida 

atuação em casos de escassez hídrica, num contexto de cooperação setorial (entre setores usuários ou não) e 

governamental (de diferentes jurisdições territoriais).  

Palavras-chave: Programa de gestão e controle. Sustentabilidade. Serviços de saneamento.

Abstract
Regarding the sustainability of sanitation services, an important indicator is the issue of water losses in the sup-

ply systems. By means of investigative methodology, the present paper analyzes the potential of the Water Loss 

Management and Control Program (WLMCP) of the Society of Water Supply and Sanitation SA of Campinas-SP as 

instrument for sustainable management of services supply. The results showed that the WLMCP tested meets with 

most of the good practices recommended by the specialized literature. However, they suggest that efforts should 

be directed at strengthening the ethical dimension of sustainability, which is influenced by social communication 

actions. In addition, they reinforce the importance of a contingency plan for rapid action in cases of water scarcity, 

in a context of sectoral cooperation (between user and non-user sectors) and governmental ( from different terri-

torial jurisdictions).

Keywords: Management and control program. Sustainability. Sanitation services.
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1 INTRODUÇÃO
As perdas de água em sistemas de abastecimen-

to podem ser calculadas pela diferença entre o 

volume de água que entra no sistema e o volume 

de água autorizado para consumo (CARVALHO, 

2014). Silva; Pádua; Borges (2016) classificam as 

perdas em reais ou aparentes, sendo que as per-

das reais referem-se ao volume de água perdido 

desde o sistema de abastecimento até o regis-

tro, enquanto  as perdas aparentes são aquelas 

nas quais o consumo não é contabilizado, seja 

por imprecisões na medição, seja por consumo 

não autorizado.

De acordo com Morais; Cavalcante; Almeida 

(2010), além dos ganhos financeiros e ambien-

tais do combate às perdas de água, a conscien-

tização social para o uso racional da água tem 

impulsionado os gestores na busca por proces-

sos decisórios mais estruturados, que tratem e 

controlem a questão de forma mais estratégica, 

no contexto da gestão empresarial

No entanto, principalmente quando se trata de 

regiões densamente urbanizadas, a interface 

entre a gestão das águas urbanas e a gestão dos 

serviços de saneamento deve ser priorizada, tan-

to pela elevada demanda de água para abasteci-

mento público como pelos impactos dos lança-

mentos de efluentes sem tratamento nos corpos 

hídricos. Assim, corroborando Britto; Barraqué 

(2008), entende-se que a questão da redução 

das perdas de água nos sistemas de abasteci-

mento deve ser discutida no âmbito da gestão 

sustentável das águas urbanas, cujos principais 

objetivos são a universalização do acesso à água, 

em qualidade e quantidade, e a preservação da 

qualidade dos rios urbanos. Ressalta-se que, 

nessa perspectiva, a noção de sustentabilidade 

deve ter como princípio a justiça social, à qual 

agregam-se as discussões relativas aos padrões 

de consumo e à redução do desperdício (uso ra-

cional), numa abordagem multissetorial.

Nesse sentido, destaca-se a importância dos 

indicadores de sustentabilidade dos serviços de 

saneamento, entendidos como instrumentos 

tanto da gestão das águas urbanas como da ges-

tão dos serviços de saneamento. Definidos como 

“medidas quantitativas ou qualitativas de um 

aspecto particular, desempenho, ou padrão de 

serviço” (RASERA et al., 2017, p.64), tais indica-

dores podem ser utilizados para monitoramento 

e comparação da evolução histórica da qualida-

de do serviço prestado (ALEGRE et al., 2004).

As perdas de água nos sistemas de abastecimen-

to guardam estreitas relações com a questão 

da conservação e do uso racional da água, que 

integra uma das dimensões do conceito de sus-

tentabilidade proposto por Barraqué (1998), as 

quais, segundo Britto; Barraqué (2008), devem 

ser contempladas por ações de competência das 

operadoras de serviços de saneamento. No que 

diz respeito à gestão dos serviços de abasteci-

mento no Brasil, as decisões vêm sendo tomadas 

com base em análises comparativas de indicado-

res do desempenho das operadoras, dentre eles 

(TARDELLI FILHO, 2016): o Indicador Percentual 

(IP), que exprime a relação entre os volumes de 

perdas totais em um período e os volumes de 

água disponibilizados à distribuição; o Indica-

dor Técnico (IT), relação entre os volumes totais 

perdidos em um período e o número de ligações 

ativas de água; o Índice de Vazamentos da Infra-

estrutura (IVI), que é a relação entre o volume 

de perdas reais e o volume de perdas inevitáveis 

para o sistema em questão, que traduz o quanto 

o sistema está distante do volume de perdas tec-

nicamente possível de ser alcançado e; o Índice 

de Perdas Aparentes (IPA), com o mesmo con-

ceito do IVI, sendo a relação entre o volume de 

perdas aparentes e um fator de 5% do volume 

micromedido na cidade ou região. 

O Sistema Nacional de Informações sobre Sane-

amento (SNIS) se utiliza de uma composição de 

quatro indicadores para avaliar o desempenho 
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dos prestadores de serviços de abastecimento. 

São eles: o Índice de Perdas de Faturamento (IPF), 

que exprime a relação entre os volumes fatura-

dos e os disponibilizados para distribuição e os 

indicadores que relacionam o volume consumi-

do e o disponibilizado para distribuição,  o Índice 

de Perdas na Distribuição (IPD), o Índice Bruto de 

Perdas Lineares (IBPL) e o Índice de Perdas por Li-

gação (IPL) (BRITO; BARRAQUÉ, 2008).

Contudo, a utilização de indicadores de desem-

penho como único ferramental da gestão dos 

serviços de abastecimento traz à tona uma dis-

cussão relevante:

[...] ainda que haja iniciativas para uni-

formizar as terminologias relacionadas às 

perdas de água – como aquelas desenvol-

vidas pela International Water Association 

(IWA) –, é possível perceber que ainda não 

se logrou uma linguagem técnica abso-

lutamente comum, seja entre os diversos 

países, seja entre os diversos prestadores 

de um mesmo país. Essas iniciativas abrem 

espaço para ações de benchmarking1, ou 

seja, a comparação entre diversos presta-

dores que atuam em realidades diferentes 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015 p. 38).

Além disso, a gestão sustentável dos sistemas 

de abastecimento envolve um conjunto amplo 

de ações planejadas no sentido da conservação 

e uso racional da água, notadamente no subsis-

tema de distribuição, numa abordagem preven-

tiva e não reativa (TARDELLI FILHO, 2016), que, 

para além das ações diretamente relacionadas à 

operação das redes (MORAIS;CAVALCANTE; AL-

MEIDA, 2010; PIECHNICKI et al., 2011), contem-

plem ações para a gestão das demandas (SILVA; 

PORTO, 2003). Assim, diante da possibilidade de 

obtenção de informações junto a uma entidade 

prestadora de serviço de abastecimento de uma 

região densamente urbanizada como o municí-

pio de Campinas-SP e, visando a uma avaliação 

mais ampla do que a simples análise de indica-

dores de desempenho, o presente artigo analisa 

o potencial do atual Programa de Gestão e Con-

trole da Perdas de Água (PGCP) da Sociedade de 

Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - SA-

NASA como instrumento de gestão sustentável 

dos serviços de abastecimento do município de 

Campinas-SP.

2 METODOLOGIA 
No contexto da presente pesquisa, optou-se 

pela metodologia investigativa do tipo estudo 

de caso, modalidade que compreende a escolha 

de um objeto de estudo visando à investigação 

de um caso específico, bem como à delimitação 

e contextualização, em tempo e lugar, para que 

se possa realizar uma busca circunstanciada de 

informações (VENTURA, 2007). Dessa forma, na 

referida pesquisa identificam-se quatro fases 

distintas, que mostram seu delineamento: a) de-

limitação da unidade-caso; b) seleção, análise e 

interpretação dos dados; c) discussão e avaliação 

dos caminhos seguidos; d) conclusões. Portanto, 

como unidade-caso optou-se pela Sociedade de 

Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SA-

NASA, situada na cidade de Campinas-SP, por se 

tratar de um caso típico de operador de sistema 

de abastecimento, representante de um setor in-

tensivo na utilização de recursos hídricos.

Assim, após análise documental do relatório de 

sustentabilidade ano-base 2016 publicado pela 

empresa (Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento S/A - Sanasa, 2017), foram identifi-

cadas as principais ações definidas no âmbito do 

Gestão das perdas de água em sistemas de abastecimento

1 Processo de avaliação da empresa em relação à concorrência, por meio do qual incorpora os melhores desempenhos de outras firmas e/ou 
aperfeiçoa os seus próprios métodos. (DICIONÁRIO ONLINE PRIBERAM, 2017).
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PGCP. Posteriormente, foram avaliados os efeitos 

das ações implementadas sobre a qualidade do 

sistema de abastecimento público e do serviço 

público prestado. Para tanto, estruturou-se um 

modelo de matriz de interação que confronta as 

ações de planejamento e gestão das perdas ado-

tadas pela unidade caso com os subsistemas do 

sistema de abastecimento e os aspectos do ser-

viço público beneficiados, conforme Tabela 1 e 

respectiva escala de avaliação (Tabela 2).

Tabela 1 - Modelo de matriz de avaliação dos efeitos do PGCP.

Ações de 
planejamento na 

gestão das perdas

Abastecimento Público¹
(Dimensão Econômica)

Público/
Sociedade²

(Dimensão Ética)

Transparência
Dimensão 
Ambiental
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Ação 1 (A1) A1¹ A1¹ A1¹ A1¹ AI1 A1² A1² A1² A13 A13 ∑A1 1,2,3 ∑A11 ∑A12 ∑A13

Ação 2 (A2)

Ação 3 (A3)

Ação 4(A4)

Ação (A5)

Ação 6 (A6)

Ação 7 (A7)

Troca/manutenção 
de redes/ramais 5

Ação 8 (A9)

Ação 9 (A10)

Ação 10 (A11)

Pontuação total ∑ em todas 
dimensões

∑ na 
dimensão 

econômica

∑ na 
dimensão 

ética

∑ na 
dimensão 
ambiental

Fonte: elaborada pelos autores
Nota: A tabela apresenta uma situação de preenchimento da matriz, na qual a Troca/manutenção de redes/ramais recebe pontuação Alta (5), dado que qualquer 
modificação nas redes/ramais tem forte influência sobre o subsistema de distribuição.

Tabela 2 -  Escala de avaliação da matriz de interação.

Interferência Avaliação

Baixa 1

Média 3

Alta 5

Fonte: elaborada pelos autores

Após o preenchimento da matriz de interação, 

utilizou-se software Microsoft Excel® para 

construção de gráficos descritivos da situação 

identificada na unidade-caso, os quais subsi-

diaram a discussão dos resultados obtidos no 

presente estudo.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo a Organização das Nações Unidas 

(2018), a demanda mundial por água aumenta-

rá a uma taxa de aproximadamente 1% ao ano 

nas próximas décadas, sendo que a demanda por 

água das indústrias e das residências aumentará 

muito mais rapidamente do que a demanda da 

agricultura, que, contudo, manterá a dianteira no 

que diz respeito aos volumes totais consumidos. 

Entretanto, se há indícios de que o crescimento 

populacional e a demanda dos setores econô-

micos afetam a disponibilidade hídrica para as 

populações humanas (SORIANO et al., 2016), ve-
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rifica-se que o uso irracional da água é também 

aspecto a ser considerado na busca de soluções 

de enfrentamento da escassez hídrica (MAREN-

GO et al., 2015). Dessa forma, a adoção de po-

líticas voltadas à conservação e uso racional de 

água é estratégia recomendada nos diversos 

relatórios da Organização das Nações Unidas - 

ONU (ONU, 2006; UNITED NATIONS WORLD WA-

TER ASSESSMENT PROGRAMME - WWAP, 2018). 

No Brasil, além da gradativa e intensa redução dos 

índices pluviométricos, que têm prejudicado de 

forma significativa a oferta de água para o abas-

tecimento público (JACOBI; CIBIM; LEÃO, 2015), 

há ainda a pressão dos setores de irrigação e ge-

ração de energia, que demandam grandes quan-

tidades de água (SILVA et al., 2010). Tundisi (2008) 

classifica o estado crítico das infraestruturas de 

saneamento em áreas urbanizadas, com perdas 

de até 30% nas redes de distribuição, como uma 

das causas da crise hídrica que marca algumas re-

giões do país. No caso específico do estado de São 

Paulo, conforme Soriano et al. (2016), há “uma 

carência de ações e investimentos na redução das 

perdas nas redes de abastecimento”.

Assim, no que diz respeito à sustentabilidade dos 

serviços saneamento, um indicador a ser conside-

rado é a questão das perdas de água nos sistemas 

de adução e distribuição água, diretamente rela-

cionada às atividades de operação das entidades 

prestadoras de serviço de abastecimento, sejam 

elas empresas públicas ou privadas (BRITTO; BAR-

RAQUÉ, 2008). Segundo Tardelli Filho (2016), um 

sistema de abastecimento de água contempla um 

processo que se inicia com a retirada da água do 

corpo hídrico, seguida da adequação de sua quali-

dade, sendo então realizada sua distribuição para 

a população após tratamento. Esse mesmo siste-

ma divide-se em: manancial; captação; estação 

elevatória; adução; tratamento; reservação e; re-

des de distribuição (Fig. 1).

 
Figura 1 - Sistema de abastecimento de água

Fonte: Tardelli Fillho (2016).

Destaca-se que a maior parte das tubulações en-

contra-se nas ruas das áreas urbanas, associa-

das ao trecho final da ligação ao cliente (ramal 

predial, com hidrômetro, para medição do con-

sumo e faturamento), compondo o subsistema 

de distribuição (TARDELLI FILHO, 2016). De fato, 

é no subsistema de distribuição que se concen-

tram as maiores de perdas (GUMIER; LUVIZOTTO 

JUNIOR, 2007).

Britto; Barraqué (2008) propõem uma discussão 

sobre a sustentabilidade da gestão dos serviços 
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de saneamento, centrada nas interfaces desse 

sistema de gestão com a gestão das águas ur-

banas. Assim, partindo-se de um conceito de 

sustentabilidade (BARRAQUÉ, 1998) que con-

templa três dimensões: a ambiental, a econô-

mica e a ética, os autores discutem as ações 

necessárias à internalização de tal conceito por 

parte dos diversos atores intervenientes na ges-

tão das águas urbanas. 

Nesse contexto, a dimensão ambiental envolve-

ria questões de salubridade e preservação dos 

recursos hídricos (incluindo a questão do uso ra-

cional); a dimensão econômica o financiamento 

dos serviços de saneamento, tendo em vista a 

garantia e manutenção das infraestruturas exis-

tentes e; por fim, a dimensão ética o estabeleci-

mento de tarifas equitativas, aceitas pelos usuá-

rios, considerando-se a essencialidade do acesso 

à água, em qualidade e quantidade.

Vale ressaltar que a sustentabilidade na gestão 

das águas urbanas demanda um conjunto de 

ações setoriais coordenadas, que extrapolam 

as competências dos prestadores de serviço 

de abastecimento e, portanto, devem ser dis-

cutidas em um contexto mais amplo de Gestão 

Integrada dos Recursos Hídricos (SILVA; POR-

TO, 2003). Assim, conforme destacam Britto; 

Barraqué (2008), a sustentabilidade nesse caso 

pressupõe, além da existência de um quadro 

institucional favorável à proteção dos recursos 

hídricos, o bom funcionamento dos instrumen-

tos das Política Nacional de Gestão de Recursos 

Hídricos (Lei. No. 9.433/1997) e das políticas de 

uso e ocupação do solo, principalmente no que 

diz respeito à proteção das faixas marginais de 

rios e áreas de mananciais.

No presente artigo, ênfase será dada às ações 

que podem ser desenvolvidas pelos prestado-

res de serviços de abastecimento, no âmbito de 

suas competências legais, considerando-se cada 

uma das dimensões de sustentabilidade propos-

tas por Barraqué (1998). Entende-se, portanto, 

que a dimensão ambiental da sustentabilidade 

da gestão das águas urbanas pode/deve contar 

com a ação planejada dos operadores de serviços 

de abastecimento, visando ao uso racional e ao 

combate aos desperdícios na operação de seus 

sistemas, além do fomento à gestão da deman-

da, por meio de práticas não diretamente ligadas 

à operação dos sistemas. 

Entre as ações possíveis, destacam-se: a detec-

ção e o reparo sistemático de vazamentos na 

rede e o controle de pressão na rede e redução 

de consumo operacional. Em relação à gestão 

das demandas: contas explicativas do consumo, 

campanhas de esclarecimento junto à população 

diretamente beneficiária de medidas ativas de 

conservação e incentivo à conservação, autoge-

rida dos grandes consumidores (BRITTO; BARRA-

QUÉ, 2008). Os resultados das referidas ações, 

além de poupar a exploração de novos manan-

ciais, conduzem a um maior equilíbrio financeiro 

para a operadora de saneamento, por postergar 

a expansão da produção e os investimentos re-

lativos à execução de novas captações, estações 

de tratamento e adutoras para transporte da 

água (GUMIER; LUVIZOTTO JUNIOR, 2007). 

Dessa forma, indicadores de perdas, como o Ín-

dice de Perdas na Distribuição (IPD) e o Índice 

de Perdas no Faturamento (IPF), são referenciais 

para a avaliação do desempenho da dimensão 

ambiental da sustentabilidade por parte dos 

prestadores de serviços de saneamento. O IPD 

(Eq. 1) avalia em termos percentuais do volume 

de água produzido quanto é efetivamente con-

sumido no sistema de abastecimento, enquan-

to o IPF (Eq. 2) avalia em termos percentuais o 

quanto da água produzida pelo sistema de abas-

tecimento não foi faturada (MINISTÉRIO DAS CI-

DADES, 2015).
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼	(%) =
Volume	de	água	produzido + Volume	de	água	tratada	importado − Volume	de	água	consumido − Volume	de	serviço

Volume	de	água	produzido + Volume	de	água	tratada	importado − Volume	de	serviço
	𝑋𝑋	100  (1)

IPD (%)=(Volume de água produzido+Volume de água tratada importado-Volume de água consumido-Volu-

me de serviço)/(Volume de água produzido+Volume de água tratada importado-Volume de serviço)  X 100

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼	(%) =
Volume	de	água	produzido + Volume	de	água	tratada	importado − Volume	de	água	faturado − Volume	de	serviço

Volume	de	água	produzido + Volume	de	água	tratada	importado − Volume	de	serviço
	𝑋𝑋	100  (2)

IPF (%)=(Volume de água produzido+Volume de água tratada importado-Volume de água faturado-Volume 

de serviço)/(Volume de água produzido+Volume de água tratada importado-Volume de serviço)  X 100

Como se pode observar, a sustentabilidade ambien-

tal está diretamente relacionada à sustentabilida-

de econômica, dado que, por exemplo, as perdas no 

faturamento podem reduzir a capacidade financei-

ra da operadora de manter adequadamente seus 

sistemas. A sustentabilidade econômica, por sua 

vez, está ligada à possibilidade de os serviços se-

rem prestados com qualidade, sem interrupções no 

consumo, dada a capacidade financeira para ope-

rar e manter as infraestruturas de captação, adu-

ção, tratamento de água, reservação e distribuição 

em qualidade e quantidade apropriadas (BRITTO; 

BARRAQUÉ, 2008). Como ferramentas de análise 

do desempenho da sustentabilidade econômica, os 

autores anteriormente citados sugerem a compa-

ração dos custos necessários para os serviços pres-

tados atualmente com as receitas obtidas. 

Todavia, embora dados relativos a indicadores da 

situação financeira das operadoras, como o Indi-

cador de Desempenho Financeiro (IDF) e o Índice 

de Evasão de Receitas (IER), sejam periodicamen-

te disponibilizados pelo SINIS, devido à comple-

xidade dos fatores que intervêm na sustentabili-

dade econômica de operadoras e das estratégias 

propostas (ver discussões divergentes em MA-

DEIRA, 2010 e SILVA et al. (2010), principalmente 

em países em desenvolvimento, onde os maiores 

déficits de acesso aos serviços de abastecimento 

encontram-se em regiões onde os usuários tem 

a menor capacidade de pagamento, no escopo 

do presente artigo, a influências das ações pla-

nejadas da Sociedade de Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A (Sanasa) serão avaliadas ape-

nas em relação à capacidade de manutenção da 

qualidade de suas infraestruturas. 

Conforme Britto; Barraqué (2008), embora em 

países em desenvolvimento o financiamento da 

universalização do acesso aos serviços de sanea-

mento seja ainda um desafio, é importante des-

tacar a perspectiva ética que envolve a definição 

de tarifas adequadas à capacidade de pagamen-

to dos usuários. Aqui, fica evidente a relação en-

tre a dimensão econômica e a dimensão ética. 

A dimensão ética da sustentabilidade envolve a 

percepção e a aceitabilidade dos usuários com 

relação à qualidade dos serviços prestados. As-

sim, há a necessidade de compatibilizar a via-

bilidade econômica da empresa com a garantia 

de acesso e essencialidade dos serviços de sa-

neamento, processo que passa pela definição de 

tarifas sociais e normas que garantam a conti-

nuidade de prestação dos serviços mesmo na 

inadimplência (BRITTO; BARRAQUÉ, 2008). Con-
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tudo, tais mecanismos dependem essencialmen-

te do aparato regulatório, não diretamente liga-

do às atividades operacionais das prestadoras. 

O peso que as tarifas exercem sobre as despesas 

mensais das famílias pode se constituir em indica-

dor de desempenho da sustentabilidade ética. Se-

gundo ONU (2006), nenhuma família deve despen-

der mais que 3% de seu rendimento mensal para 

satisfazer suas necessidades de água. Entretanto, o 

principal indicador utilizado pelo SINIS para avaliar 

essa questão é a Tarifa Média Praticada (MINISTÉ-

RIO DAS CIDADES, 2015), inviável para avaliar o de-

sempenho da dimensão ética, dadas as diferenças 

socioeconômicas das diversas regiões do país. 

Dado o volume de dados e informações que de-

vem ser levados em conta no planejamento e ges-

tão do controle das perdas de água nos sistemas 

de abastecimento, entende-se que, no que se 

refere às competências das operadoras e ao seu 

papel perante às questões socioambientais do 

município onde atua, tais questões deveriam ser 

avaliadas no contexto de um Programa de Gestão 

e Controle das Perdas de água (PGCP), numa abor-

dagem estratégica, preventiva, dinâmica e intera-

tiva. Segundo a Associação Brasileira de Engenha-

ria Sanitária e Ambiental - Abes (2015), um PGCP 

deve fazer parte do planejamento estratégico de 

uma operadora de abastecimento, devendo con-

siderar aspectos técnicos, econômicos e de práti-

cas de gestão como forma de dar sustentabilidade 

às ações planejadas e aos respectivos resultados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Panorama do Programa de Controle e 
Gestão das Perdas da Sanasa

A Sociedade de Abastecimento de Água e Sa-

neamento S.A. - Sanasa possui PGCP imple-

mentado desde 1994, o qual prevê uma série de 

ações de diagnóstico, monitoramento e atuali-

zação do seu sistema de abastecimento, segun-

do diretrizes preconizadas por ABES (2013). Os 

principais indicadores de controle utilizados são 

o índice de Perdas na Distribuição (IPD) e o Índi-

ce de Perdas no Faturamento (IPF). Em relatórios 

publicados em 2016, a empresa divulgou uma 

redução no valor do IPF de 34,6% para 12,5%, 

e do IPD de 37,7% para 21,6%, no período de 

1994 a 2016 (Tabela 3), calculados segundo fór-

mula proposta pelo Ministério das Cidades (Sa-

nasa, 2017a).

Tabela 3 - Sustentabilidade do PCGP.

Resultados 1994 - 2016

Eficiência do sistema de distribuição 62,3 – 78,4%

Índice de perdas de faturamento – IPD 37,7 – 21,6%

Índice de perdas de faturamento – IPF 34,6 – 12,5%

Volume de água economizado 454 milhões m³

Recurso economizado R$ 962 milhões

Recurso investido R$ 204 milhões

Recurso economizado - Recurso investido R$ 758 milhões

Fonte: Sanasa (2017).

Além do benefício ambiental da redução dos vo-

lumes de captação de água bruta retirados dos 

mananciais, há de se evidenciar também os be-

nefícios financeiros do PCGP para a empresa. No 

ranking do Índice médio de Perdas no sistema de 

Distribuição, divulgado no Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento - SNIS (MINISTÉ-

RIO DAS CIDADES, 2019), que inclui os 27 presta-

dores de abrangência local de maior porte com 

dados cadastrados, a Sanasa, junto com a ope-

radora do município de São José do Rio Preto -SP, 

ocupa a terceira posição, mantendo-se abaixo da 

média nacional, de 38,5% (Fig. 2).
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Figura 2 - Índice de Perdas na Distribuição (IPD) dos 27 prestadores de abrangências local de maior porte participantes 
do SNIS em 2018, na qual a linha vermelha representa o valor médio nacional desse indicador, que foi de 38,5%.

Fonte: Ministério das Cidades - SNIS (2018, p.90).

Os dados de 1986 a 2016 evidenciam uma redu-

ção nos valores de IPD e de IPF, desde a imple-

mentação do PGCP, alcançando valores abaixo 

da média nacional e da média das operadoras da 

bacia dos rios Piracicaba, Capivarí e Jundiaí, da 

qual faz parte (Fig. 3 e 4).

 
Figura 3 - Histórico do Índice de Perdas de Faturamento (IPF) da Sanasa.

Fonte: Sanasa (2017).
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Figura 4 - Histórico do Índice de Perdas na Distribuição (IPD) da Sanasa.

Fonte: Sanasa (2017).

É possível verificar ainda os reflexos dos períodos 

de estiagem entre os anos de 2013 e 2014 (MA-

RENGO et al., 2015) na tendência dos indicadores. 

No IPF, houve uma redução brusca e anormal em 

2015, passando de 15,1%, em 2014, para 11,2% 

em 2015, devido à mudança no padrão de consu-

mo de água da população, ocasionando aumento 

considerável na quantidade de ligações com con-

sumo abaixo do volume mínimo, que é de 10 m³/

mês. No IPD, a queda de consumo resultou no au-

mento da submedição, causado pelo aumento de 

hidrômetros que funcionaram em baixa vazão por 

períodos maiores, principalmente para medidores 

do tipo velocimétrico, que apresentam elevada 

submedição em baixas vazões (Sanasa, 2017).

Com auxílio da Fig. 5, observa-se também que no 

período analisado não houve a necessidade de 

ampliação dos volumes de água captados, mes-

mo diante do aumento populacional constatado. 

Observa-se ainda uma redução de aproximada-

mente 37% no volume de água perdida.

 
Figura 5 - Volume de água captado, que compreende os volumes consumido e perdido, 

 nos anos de 1994 (à esquerda) e 2016 (à direita).
Fonte: Sanasa (2017)
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Embora a empresa possua indicadores da ordem 

de 21,6% de IPD e 12,5% de IPF, abaixo da mé-

dia nacional brasileira, outras operadoras, em 

âmbito nacional e estadual declaram IPD e IPF 

menores. Na literatura especializada é possível 

identificar operadoras de países desenvolvidos, 

como Alemanha e Japão, que obtêm valores de 

IPD e IPF bem menores do que os valores alcan-

çados pela autarquia (ABES, 2013). Contudo, 

conforme Tsutiya (2006), há de se ter cautela 

na utilização de tais indicadores como base de 

comparação do desempenho de operadoras di-

ferentes, uma vez que valores similares desses 

índices não necessariamente refletem situa-

ções de operação semelhantes, em função de 

outras características específicas dos sistemas 

de abastecimento, como a densidade da rede e 

o número de ligações. Contudo, conforme Tar-

delli filho (2016), apesar das imperfeições os ín-

dices percentuais, devido à facilidade de com-

preensão, são os mais utilizados.

4.2 Ações previstas no âmbito do PGCP  
da Sanasa

O Quadro 1 apresenta as principais ações previs-

tas no PGCP da Sanasa, as quais foram agrupa-

das em três categorias, a saber: categoria ges-

tão, que contempla ações que numa abordagem 

de gestão da qualidade, propiciam a melhoria 

contínua, por meio da avaliação sistemática e re-

direcionamento das ações de controle; a catego-

ria técnica, que contempla ações relacionadas ao 

gerenciamento das infraestruturas e operação, 

possibilitando a rápida atuação sobre os vaza-

mentos, aparentes ou não; e a categoria comuni-

cação, que contempla ações de conscientização 

e comunicação com os usuários.

Quadro 1 - Ações para Gestão e Controle das Perdas implementadas pela Sanasa - Campinas/SP

Categoria Ações planejadas pela SANASA Descrição

Gestão

G1 - Instituição de Gerência 
específica para gestão das perdas

A empresa possui gerência específica “Controle de Perdas e Sistemas” para a coordenação das ações e 
rotinas específicas relacionadas à gestão e controle das perdas.

G2 - Utilização de ferramentas 
de qualidade voltadas ao 

gerenciamento das perdas

Se utiliza do MASPP - Método de Análise e Solução de Problemas de Perdas de Água para 
gerenciamento do seu PCGP. Além disso, é certificada pela ABNT NBR ISO 9001, possuindo um Sistema 
de Gestão da Qualidade. A ação permite:
•  Estabelecimento de rotinas de trabalhos, documentação e acompanhamento dos processos 

operacionais;
• Facilidade de detecção e reparo de vazamentos;
• Melhor desempenho da equipe nas rotinas relacionadas ao PCGP.

G4 - Treinamento/Capacitação de 
funcionários no sentido da gestão 

das perdas

Mantém programa de capacitação e treinamento de funcionários para manutenção preventiva, 
preditiva e corretiva, sendo os hidrômetros inspecionados, dimensionados, instalados e especificados, 
além de monitorar permanentemente os consumos para gerenciamento dos seus resultados.  Este 
processo conta com:
• Banco histórico dos consumos, equipamentos e ocorrências de manutenção;
• Ações corretivas, preventivas e preditivas, sendo os medidores substituídos, se necessário;
•  Monitoramento do comportamento histórico dos volumes apurados para cada hidrômetro, a partir de 

sistemas informatizados;
• Consistência dos consumos apurados;
•  Diagnóstico sistemático dos hidrômetros: vistorias no local, levantamento do perfil de consumo por 

meio de um registrador de dados (data logger) e adequação do equipamento que mais retratará o 
consumo real. 

Técnica T1 - Existência e atualização de 
cadastro técnico

Mediante a fiscalização das obras dos sistemas de água e esgoto, é possível tomar conhecimento de 
como foram executadas por meio de acompanhamento técnico durante a execução, que visam à coleta 
de informações para cadastro em uma base cartográfica digital, podendo ser integrados com o banco 
de dados alfanumérico comercial, financeiro e técnico, para a interpretação das informações a fim de 
tomada de decisões. A ação permite:
•  Readequação da infraestrutura do sistema de água tais como reservatórios, redes, ramais e demais 

componentes, para eliminar e ou reduzir perdas reais, garantindo a qualidade e as demandas 
requeridas; 

• Redução do custo operacional;
• Melhoria da imagem e a satisfação dos usuários.
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Quadro 1 - Continuação...
Categoria Ações planejadas pela SANASA Descrição

Técnica

T2 - Troca/manutenção de redes/
ramais

Com um sistema de distribuição de aproximadamente 3.518,33 km de rede, a empresa realiza pesquisas 
e levantamentos por meio de dados apontados pelos rompimentos de redes e ramais, que visam indicar 
os trechos ou áreas mais críticas na priorização de troca de redes.

T3 - Controle e redução de 
pressão nas redes

Prevê a operação do sistema dentro das pressões recomendadas, isto é 15 a 50 mca. A Sanasa continua 
com a implantação de Controladores Inteligentes de baixíssimo custo para VRP’s. 
A ação permite:
•  Operar o sistema de abastecimento de água com mínimas pressões nas redes e ramais, para minimizar as 

perdas físicas, desde que não haja prejuízo as demandas contratadas e atendimento as normas vigentes;  
•  Controlar as pressões no sistema, mantendo mínimas pressões nas redes e ramais, minimizando as 

perdas físicas, mantendo as demandas contratadas com atendimento as normas vigentes.

T4 - Micromedição  
(troca hidrômetros)

Realiza a medição mensal do volume do consumo dos consumidores por meio das ligações de água 
e dos registros dos hidrômetros. No recebimento desses equipamentos, são realizados testes que 
simulam o funcionamento em uma situação real, em laboratórios credenciados pelo INMETRO, 
conforme as normas vigentes, garantindo o desempenho metrológico da medição. A empresa vem 
realizando a troca de hidrômetros antigos por volumétricos (classe c), por apresentarem diversas 
vantagens em relação aos medidores tradicionais tipo velocimétricos, tais como: maior sensibilidade 
para registrar com precisão baixas vazões, menor submedição; maior precisão metrológica; manutenção 
da curva de erros ao longo da vida útil e maior durabilidade, em torno de 10 anos.

T5 - Macromedição

Os macromedidores são instalados tanto nas entradas e saídas das ETAs, nos centros de reservação 
e distribuição, como nos setores de medição, aferindo em tempo real os volumes de água bruta, 
filtrada e produzida.Atualmente medem 100% dos volumes captados, tratados e disponibilizados nos 
reservatórios de distribuição. A ação permite:
•  O apuramento dos indicadores de perdas, controle dos volumes na setorização, além de auxiliar em um 

melhor controle na avaliação sistema;
•  O monitoramento das pressões nos centros de armazenamento de água, nas malhas de rede das 

setorizações, reservatórios, servindo também como parâmetro para indícios de perdas físicas;
•  Combate às perdas físicas pelo extravasamento com o controle de volume dos reservatórios, 

auxiliando na identificação de grandes perdas físicas na estrutura e nas redes de distribuição.

T6 - Teste de recebimento  
de redes novas

Como uma das atribuições da coordenadoria de Macromedição, estrutura, controle, estanqueidade e 
pesquisa de vazamentos, cujo objetivo visa a garantia da qualidade e da água e garantir um baixo índice 
de perdas ao novo sistema distribuidor de água
A ação permite:
•  Correção dos vazamentos causados por defeitos de material e por falha humana em redes e ramais 

novos, garantindo as mínimas perdas possíveis, com a correção de vazamentos, seja por defeitos de 
materiais, seja por falha na instalação.

T7 - Pesquisa/localização 
vazamentos não aparentes

São realizadas por funcionários da coordenadoria de Macromedição, estrutura, controle, estanqueidade 
e pesquisa de vazamentos. Os equipamentos são de última geração, operados por funcionários 
treinados, trabalhando de Segunda a Sexta-feira nos horários das 07:30 às 17:30 e das 23:00 às 
08:00 horas. Os vazamentos são sanados por funcionários dos DOMASAs, na qual as ligações de ferro 
galvanizado com vazamentos são totalmente trocadas por tubos de PEAD. 
A ação permite:
•  Localização pontual de vazamentos não visíveis, tanto em redes como em ramais de água para reparo, 

eliminando as perdas de água.

T8 - Conserto de rompimentos/
vazamentos

Os reparos de vazamentos aflorantes são realizadas pelos DOMASA’s, que registram todas as 
ocorrências, tempo de execução, material utilizado, horas trabalhadas, mão de obra e equipamentos 
envolvidos. Esse sistema já prioriza os chamados mais urgentes, informando o tempo máximo de 
intervenção para conserto. Os DOMASA’s são descentralizados a fim de aumentar a produtividade e 
reduzir o tempo de atendimento (ver Fig. 10).
A ação permite:
•  Manutenção do fornecimento de água tratada, em qualidade e quantidade, de acordo com as 

necessidades atuais, por meio das manutenções preventivas e corretivas, em reservatórios, redes, 
ligações e demais unidades operacionais, reduzindo as perdas físicas.

T9 - Setorização/isolamento  
de áreas

Isolamento de áreas, principalmente aquelas abastecidas pelos Centros de Reservação e Distribuição 
(CRD) com Telemetria (automação), onde existe o macromedidor, responsável pelo controle do volume 
de água de chegada e volume micromedido utilizado, no intuito de propiciar a obtenção do real IPD e 
IPF, como também o diagnóstico e providências para melhoria do processo. A ação permite:
•  Melhor controle do sistema de distribuição, separando-o em zonas de pressões distintas, evitando a 

mistura entre zonas diferentes, para reduzir perdas físicas causadas por alta pressão;
• Redução dos desperdícios com energia elétrica por recalques desnecessários.

T10 - Telemetria e telecomando 
dos sistemas de água

Permite o monitoramento do Sistema de Água, por meio do envio on-line de dados de vazão, nível de 
água e pressão, para posterior atuação na operação do Sistema de forma otimizada e globalizada, 
enfatizando as etapas de Captação, Produção e Reservação. Possibilita maior precisão na coleta de 
dados, visando à equalização do sistema, além de permitir a racionalização do funcionamento das 
bombas (energia elétrica), auxiliou no planejamento de produção, minimizando a utilização de insumos 
em horários de pico. A ação permite:
• Eliminação dos extravasamentos nos centros de reservação;
• Operação segura e rápida do sistema, evitando custos elevados de insumos;
• Detecção imediata de anormalidades no Sistema de Distribuição, por meio de alarmes.

T11 - Existência e atualização de 
cadastro comercial

Possui cadastro comercial atualizado com os dados e localização dos principais usuários finais, 
categorizado segundo perfil de consumo. A ação permite:
•Acompanhamento da evolução oferta/demanda;
•Maior eficiência no atendimento à eventuais ocorrências que impliquem perdas de água.

continua...
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Quadro 1 - Continuação...
Categoria Ações planejadas pela SANASA Descrição

Comunicação 
social

C1 - Programas de 
conscientização e  

combate às fraudes

A empresa instituiu o PAS - Programa de Ação Sustentável: Abastecimento em Núcleos 
Residenciais Urbanizados e não Urbanizados do Município de Campinas. Por meio do engajamento 
da comunidade, o programa identifica as condições específicas do território, por meio de visitas de 
campo e discussões junto a diversos órgãos do município (Associações de Moradores, Secretaria 
de Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Planejamento entre outros). Assim, buscando o 
aumento da adimplência, o programa atua por meio de incentivos tarifários e/ou a negociação de 
débitos.

C2 - Existência de canal de 
sugestões/reclamações

Possui Canal da Ouvidoria, que atende chamadas internas e externas, por escrito, entregues por meio 
do Serviço de Atendimento ao Cliente ou enviadas pelo site da Sanasa ou entregues pessoalmente a um 
dos membros da Comissão.

C3 - Programas de uso racional 
da água

A coordenadoria de Micromedição e Uso Racional da empresa vem investindo em pesquisa e estudos 
de tecnologias (dispositivos e equipamentos economizadores) adequados aos múltiplos usos, além 
de promover projetos no tema do uso racional da água, envolvendo toda comunidade atendida numa 
abordagem educativa. A ação permite:
•  Combate a fraudes, a partir da detecção e regularização em ligações de água, reduzindo as perdas 

aparentes e de faturamento.

Observa-se que as ações promovidas pelo atual 

PGCP da SANASA atendem a grande parte dos 

critérios de boas práticas descritos em literatura 

(ALEGRE et al., 2005; TSUTIYA, 2006; SILVA; PÁDUA; 

BORGES, 2016; ABES, 2013; ABES 2015). Entretan-

to, conforme resultados obtidos com a matriz de in-

teração (Tabela 4), que permitiu avaliar as influên-

cias das referidas ações sobre os componentes das 

três dimensões da sustentabilidade, verifica-se 

que o PGCP da Sanasa atua com maior ênfase no 

gerenciamento e controle de 4 componentes: IPD, 

Tubulações, IPF e Ligações de água (Fig. 6).

Tabela 4 - Matriz de interação - Grau de influência das ações do PCGP da Sanasa nos componentes e dimensões da 
sustentabilidade dos serviços de abastecimento.
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G1

Instituição 
de Gerência 

específica para 
gestão das perdas

5 5 3 5 1 1 1 1 5 5 32 19 3 10

G2

Utilização de 
ferramentas 
de qualidade 
voltadas ao 

gerenciamento 
das perdas

5 5 1 1 3 1 1 5 5 3 30 15 7 8

G3

Capacitação 
 de funcionários 

no sentido  
da gestão das 

perdas

3 3 5 5 1 1 1 5 3 3 30 17 7 6

Pontuação total 92 51 17 24
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Tabela 4 - Continuação...
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Resultado Parcial
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Té
cn

ic
a

T1
Existência e 

atualização de 
cadastro técnico

1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 16 11 3 2

T2
Troca/

manutenção de 
redes/ramais

1 1 5 5 1 3 1 3 5 3 28 13 7 8

T3
Controle e 
redução de 

pressão nas redes
1 1 5 5 1 1 5 3 5 3 30 13 9 8

T4
Micromedição 

(troca 
hidrômetros)

1 1 1 1 1 3 5 1 5 5 24 5 9 10

T5 Macromedição 5 5 1 3 5 1 1 1 5 3 30 19 3 8

T6
Teste de 

recebimento de 
redes novas

1 1 5 5 1 1 1 3 3 3 24 13 5 6

T7

Pesquisa/
localização 

vazamentos não 
aparentes

1 1 5 5 1 1 1 3 5 1 24 13 5 6

T8 Conserto de 
vazamentos 3 3 5 5 1 1 1 3 5 3 30 17 5 8

T9
Setorização/

isolamento de 
áreas

1 1 5 5 5 1 1 1 5 3 28 17 3 8

T10
Telemetria e 

telecomando dos 
sistemas de água

3 3 3 5 3 1 1 1 3 3 26 17 3 6

T11

Existência e 
atualização 
de cadastro 
comercial

1 1 1 1 1 5 3 3 1 5 22 5 11 6

Pontuação total da categoria 282 143 63 76

Co
m

un
ic

aç
ão

 S
oc

ia
l C1

Programas de 
conscientização 

e combate às 
fraudes

1 1 5 1 1 3 5 5 1 5 28 9 13 6

C2

Existência 
de canal de 
sugestões/

reclamações

1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 20 5 7 8

C3 Programas de uso 
racional da água 1 1 1 1 1 5 5 5 3 3 26 5 15 6

Pontuação total da categoria 74 19 35 20

Somatório da 
pontuação 

das ações nos 
componentes

35 35 55 59 29 31 35 49 63 57

Ao se analisar a máxima pontuação possível em 

cada dimensão da sustentabilidade, observa-se que 

o PCGP obteve melhor desempenho na dimensão 

ambiental (Fig. 7), na qual o somatório da influência 

das ações sobre os componentes da dimensão cor-

respondeu a 70,6% da máxima pontuação possível 

na dimensão, seguida da dimensão econômica (com 

50,1%) e, por fim, da dimensão ética (com 45,1%).
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Figura 6 - Potencial de influência das ações do PGCP da SANASA nos componentes da sustentabilidade  
dos serviços de abastecimento.
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Figura 7 - Desempenho do PCGP da SANASA nas dimensões da sustentabilidade dos serviços de abastecimento.

Muito embora esse desequilíbrio entre o po-

tencial de ação do PCGP sobre as dimensões da 

sustentabilidade possa sugerir uma inadequação 

das ações planejadas, ao se analisar a totalidade 

das ações (Fig. 8), observa-se que nenhuma das 

ações ultrapassou 32 pontos de um total de 50 

pontos possíveis, sendo que a maioria das ações 

obteve um somatório próximo a 25 pontos. Além 

disso, dada interdependência das três dimensões 

da sustentabilidade, entende-se que é pela tota-

lidade das ações que o PCGP consegue desem-

penhar seu papel como ferramenta de planeja-

mento estratégico/empresarial e, num contexto 

mais amplo, de gestão sustentável dos serviços 

de abastecimento. Assim, mesmo as ações T1 e 

C2, que alcançaram apenas 16 e 20 pontos res-

pectivamente, não podem ser consideradas ina-

dequadas à gestão e controle das perdas, dado 

o papel importante que desempenham sobre di-

mensões específicas: nota-se, por exemplo, que 

68,7% da pontuação obtida pela ação T1 deriva 

de sua influência na dimensão econômica.
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Figura 8 - Pontuação das ações do PCGP da Sanasa nas dimensões da sustentabilidade do serviço de abastecimento

Por outro lado, a análise agregada das ações 

nas categorias (gestão, técnica ou comunicação 

social) demonstrou que as categorias gestão e 

técnica possuem comportamento similar, exer-

cendo maior influência na dimensão econômica, 

com respectivamente 55% e 51% da pontua-

ção relacionados a essa dimensão. Por sua vez, 

a categoria comunicação social atua com mais 

intensidade na dimensão ética, com aproxima-

damente 47% da pontuação relacionados a essa 

dimensão (Fig. 9). Importante ressaltar que a di-

mensão ambiental, na qual o PCGP obteve me-

lhor desempenho considerando-se o conjunto 

das ações, é influenciada de maneira bastante 

similar pelas três categorias.
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Figura 9 - Influência das categorias de ação nas dimensões da sustentabilidade dos serviços de abastecimento

Depreende-se do exposto que, tendo em vista 

uma atuação mais harmônica e equilibrada do 

PCGP da Sanasa nas três dimensões da sustenta-

bilidade, há de se identificar alternativas para o 

fortalecimento da dimensão ética. Nesse contex-

to, conforme resultados aqui obtidos, a categoria 

de ações que possui maior potencial é a comu-

nicação social, que, neste caso, deve fomentar o 

uso racional da água numa perspectiva integra-

da. Incentivos diretos à troca de aparelhos e à 
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conservação autogerida de grandes consumido-

res constituem, portanto, ações cabíveis no con-

texto de um programa permanente de gestão das 

demandas (SILVA; CONEJO; GONÇALVES, 1998). 

Convém ressaltar que a perspectiva de análise 

aqui utilizada enfocou os resultados no longo 

prazo, numa perspectiva de gestão integrada, 

que entende os setores usuários, dentre eles, o 

setor de saneamento, como agentes importan-

tes de desenvolvimento sustentado, que prioriza 

o uso racional dos recursos com equidade social, 

combinando medidas estruturais, estruturantes 

e de gestão (SILVA; PORTO, 2003; ABES, 2013; 

ABES, 2015). Assim, considerando-se que a es-

cassez hídrica é temática constante em diver-

sas regiões do planeta, com efeitos nos custos 

operacionais de tratamento e distribuição e na 

situação financeira das operadoras de abasteci-

mento, ABES (2015) destaca três blocos de ações 

gradativas a serem adotadas no âmbito de um 

plano de contingência para rápida atuação em 

casos de escassez hídrica, a saber: (i) a partir de 

informações de monitoramento e gestão da re-

lação oferta/demanda, disparo na mídia de cam-

panhas  para a economia de água e reforço nas 

ações de controle das perdas e reúso de água; 

(ii) além de campanhas na mídia, são definidas 

restrições a certos usos, além de medidas coer-

citivas e; (iii) adoção de medidas extremas de ra-

cionamento, por meio da imposição de cotas de 

consumo que, do ponto de vista das perdas de 

água, é menos danosa que a realização de rodí-

zios de abastecimento.

No caso específico da Sanasa, no ápice da es-

cassez hídrica de 2015, quando os reservatórios 

do sistema Cantareira apresentavam apenas 

4,54% do volume, a empresa não contava com 

nenhuma diretiva interna ou plano de contin-

gência vigentes, e a previsão de colapso só não 

se concretizou devido à Resolução Conjunta 

ANA/DAEE no. 50/2015 que definiu regras e 

condições de restrição de uso para captações 

de água nas bacias do Jaguari, Camanducaia e 

Atibaia (SANASA, 2017).

Assim, embora a empresa de saneamento deva 

pautar sua estratégia na antecipação das crises, 

definindo um plano de contingência a ser im-

plementado de acordo com evolução da relação 

oferta/demanda, entende-se que uma visão mais 

abrangente das ações de conservação e uso ra-

cional de água deve ser adotada (SILVA; PORTO, 

2003). Segundo os autores, são bem conhecidos 

das operadoras de serviços de abastecimento 

os programas de controle e gerenciamento das 

perdas de faturamento, que implicam (no caso 

das perdas físicas) em ganhos efetivos de dis-

ponibilidade de água na bacia; contudo, outras 

ações relacionadas à gestão das demandas, que 

implicam redução no volume de água faturada, 

tradicionalmente não integram o planejamento 

estratégico desses sistemas. Há um limite eco-

nômico para a redução das perdas, além do qual 

os custos das ações de controle superam custos 

de exploração e distribuição da água (ou ao custo 

marginal para a exploração de um novo sistema 

produtor de água) (ABES, 2015).

Ademais, dado que as ações de gestão das de-

mandas de água no contexto da bacia hidro-

gráfica não são de competência exclusiva das 

prestadoras de serviços de abastecimento, o que 

exige o engajamento de toda a sociedade (ABES, 

2015), pressupõe-se que a execução de um plano 

mais abrangente para gestão das demandas exi-

ja o envolvimento de todo Sistema (Estadual) de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – no Estado 

de São Paulo instituído pela Lei n° 7.663/1991– 

que possui o aparato instrumental e  normativo 

adequado para tanto, com destaque para a ou-

torga de direito de uso, a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos e o papel das agências de bacia 

(SILVA; PORTO, 2003).

Por fim, é importante ressaltar que, dada a es-

treita relação entre quantidade/qualidade dos 
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recursos hídricos e o disciplinamento do uso e 

ocupação do solo, o sucesso de qualquer es-

tratégia de conservação e uso racional da água 

dependerá de mecanismos, normativos ou não, 

de articulação entre a gestão dos serviços de sa-

neamento e a gestão urbana (de competência 

das municipalidades), dados os inúmeros con-

flitos relacionados tanto à regulação fundiária, à 

reurbanização e ao reassentamento como à apli-

cação de sanções e penalidades no combate às 

fraudes e incentivo ao uso racional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No atual cenário brasileiro, em meio a um nú-

mero considerável de entidades prestadoras de 

serviços de abastecimento que atuam na au-

sência de um programa específico para a ges-

tão das perdas de água, a Sociedade de Abaste-

cimento de Água e Saneamento S/A, autarquia 

responsável pelos serviços de saneamento no 

município de Campinas-SP, destaca-se por 

contemplar em seu PGCP grande parte das boas 

práticas recomendadas pela literatura especia-

lizada. Contudo, considerando o papel funda-

mental das operadoras de serviços de abaste-

cimento, num contexto mais amplo de gestão 

(sustentável) dos serviços de saneamento, os 

resultados obtidos nesse estudo de caso suge-

rem que esforços sejam direcionados ao fortale-

cimento da dimensão ética da sustentabilidade, 

notadamente influenciada pelas ações ligadas 

à comunicação social. Entende-se que intensi-

ficação da relação da empresa com os usuários 

finais – atores-chave na gestão das demandas 

de água – constitua oportunidade de redução 

das perdas de água e enfrentamento de situa-

ções extremas de escassez, como aquela verifi-

cada no auge da crise hídrica de 2015. Portanto, 

é oportuno destacar a importância da atuação 

preventiva por meio da definição e da atuali-

zação de um plano de contingência que, além 

de mecanismo de transparência, engajamento 

e comunicação social, deve integrar o planeja-

mento econômico-financeiro das operadoras, 

devido às reduções no faturamento e ao incre-

mento dos custos operacionais em situações de 

racionamento. Por fim, diante da essencialidade 

e complexidade da gestão das perdas de água 

em sistemas de abastecimento, depreende-se 

que o sucesso de qualquer PGCP pressupõe o 

pleno funcionamento dos sistemas de geren-

ciamento de recursos hídricos no contexto da 

bacia hidrográfica, com seus instrumentos e 

instituições devidamente articulados, via me-

canismos de cooperação setorial (entre setores 

usuários ou não) e governamental (de diferen-

tes jurisdições territoriais).
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ARTIGO ORIGINAL

Resumo
O lodo granular aeróbio (LGA) é uma promissora alternativa para o tratamento de águas residuárias municipais 

e industriais. Entretanto, foram relatadas dificuldades nessa nova tecnologia, como longo período de start-up, 

instabilidade da granulação em longo prazo e incompleta remoção de nutrientes. Além disso, o gerenciamento 

do lodo descartado necessita ser aprimorado. As características do Brasil, como o clima, composição do esgoto 

sanitário e qualificação da mão de obra, devem ser levadas em conta na adoção desse tipo de tratamento. Desse 

modo, este trabalho apresenta as características do LGA e os processos bioquímicos envolvidos, associando-os 

aos benefícios e desafios a serem superados. Uma análise comparativa entre o reator em bateladas sequenciais 

com lodo granular e o reator com lodo apenas floculado é apresentada, assim como algumas características do 

esgoto brasileiro e do sistema de LGA que podem influenciar a escolha dessa alternativa.

Palavras-chave: Lodo granular aeróbio. Reator em bateladas sequenciais. Tratamento de esgoto sanitário.

Abstract
Aerobic granular sludge (AGS) is a promising alternative for municipal and industrial wastewater treatment. How-

ever, difficulties have been reported in this new technology, such as long start-up period, granulation instability 

in long-term operation and incomplete nutrient removal. In addition, waste sludge management needs to be im-

proved. Characteristics of Brazil, such as climate, composition of domestic sewage and qualification of the work-

force, should be considered when adopting this type of treatment. Thus, this paper presents the characteristics of 

AGS and the biochemical processes involved, associating them with the benefits and challenges to be overcome. 

A comparative analysis between sequential batch reactor with granular sludge and reactor with only flocculated 

sludge is presented, as well as some characteristics of the Brazilian sewage and AGS system that may influence the 

choice of this alternative.

Keywords: Aerobic granular sludge. Sequential batch reactor. Domestic sewage treatment.
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1 INTRODUÇÃO
A granulação aeróbia tem sido extensivamente 

estudada nos últimos 20 anos e é considerada 

uma das grandes conquistas da biotecnologia 

ambiental do século XX (FRANCA et al., 2017; 

GAO et al., 2011a). Desenvolvido na Holanda, o 

sistema de lodo granular aeróbio é operado em 

reatores em bateladas sequenciais (RBS), cujas 

condições operacionais estimulam a granula-

ção do lodo floculado, assumindo propriedades 

bastante favoráveis para o tratamento. O reator 

com lodo granular aeróbio (RLGA) pode ser clas-

sificado como um sistema emergente de cresci-

mento aderido, porque a biomassa granular se 

comporta como um biofilme no qual a remoção 

de substrato é limitada pela difusão (METCALF & 

EDDY, 2016). No entanto, diferentemente de ou-

tras tecnologias de biofilmes, por exemplo, o re-

ator com meio suporte móvel (MBBR), o LGA, não 

necessita de meio suporte para ser desenvolvido. 

Os grânulos aeróbios têm atraído grande inte-

resse em pesquisas devido às suas característi-

cas específicas. Comparados com o lodo ativado 

convencional, os grânulos possuem uma estrutu-

ra regular, forte e densa e boas propriedades de 

sedimentação. Também possibilitam uma elevada 

retenção de biomassa e resistência a águas resi-

duárias de alta concentração e a cargas tóxicas e 

de choque (LIU; TAY, 2004; LIU et al., 2005). Além 

disso, como resultado do gradiente de difusão 

de oxigênio, o LGA possui, ao mesmo tempo, zo-

nas aeróbias, anóxicas e anaeróbias (ZOU et al., 

2001 apud LI et al., 2005, p. 72), que proporcio-

nam ambientes favoráveis para o crescimento de 

bactérias aeróbias e facultativas. Portanto, o grâ-

nulo aeróbio pode remover carbono, nitrogênio e 

fósforo simultaneamente (WANG et al., 2009). Há 

fortes evidências de que a granulação aeróbia é 

potencialmente capaz de lidar com um amplo es-

pectro de águas residuárias, incluindo efluentes 

industriais recalcitrantes de alta concentração 

e esgoto municipal pouco concentrado (MASZE-

NAN; LIU, 2009 apud MASZENAN; LIU; NG, 2011, 

p. 111 e 112). A alta concentração de lodo permi-

te uma rápida degradação de contaminantes, e 

efluentes muito concentrados ou em grandes vo-

lumes podem ser tratados em reatores que ocu-

pam pequeno espaço (LIU; TAY, 2002). Além disso, 

a população microbiológica latente disponível e 

diversificada torna o processo menos sensível e 

mais rápido para se recuperar de severas pertur-

bações no sistema (GIESEN et al., 2013). 

Atualmente, o processo já possui aplicação em 

escala real, inclusive no Brasil, verificando-se 

menores custos, pegada ecológica, demanda 

energética e ocupação de área em relação a sis-

temas convencionais de lodo ativado (DE BRUIN 

et al., 2004; GIESEN et al., 2013; PRONK et al., 

2015a; ROYAL HASKONINGDHV, 2019). Entre-

tanto, na literatura, a tecnologia do LGA tem 

sido comparada com sistemas de lodo ativado de 

fluxo contínuo, ignorando-se a alternativa dos 

sistemas de RBS com lodo floculado projetados 

para a remoção de nitrogênio e fósforo. Vale des-

tacar que o processo por bateladas, seja ele com 

lodo granular ou floculado, já possui algumas 

vantagens em relação a um tratamento conven-

cional de fluxo contínuo, como a configuração 

simples, baixo requisito de espaço, flexibilida-

de operacional e ausência de bombeamento de 

retorno de lodo, decantadores e outros equipa-

mentos (MAHVI, 2008; SURAMPALLI et al., 1997). 

Além disso, pode apresentar menor custo de 

construção civil e energia elétrica, constituindo 

uma alternativa econômica mesmo para esta-

ções de tratamento de esgoto (ETEs) de grande 

porte (KAMIYAMA; TSUTIYA, 1992).

O lodo granular aeróbio apresenta potencial para 

o aproveitamento de recursos, como a geração 

de biogás pela digestão anaeróbia do lodo, uso 

como adsorvente e recuperação de biopolímeros, 

incluindo o polihidroxibutirato e o exopolímero 

do tipo alginato (GUIMARÃES, 2017; NANCHA-

RAIAH; REDDY, 2018). Portanto, a tecnologia do 
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LGA pode ser incluída numa abordagem susten-

tável de operação de uma ETE, na qual se busca, 

além da proteção ambiental, a recuperação de 

recursos e eficiência energética e espacial em 

conjunto com investimentos e custos operacio-

nais reduzidos (GUIMARÃES, 2017). 

Considerando que essa tecnologia teve por ori-

gem um país de clima frio, cujas características 

do esgoto são diferentes, sua transferência não 

pode ser feita diretamente. Mesmo com tempe-

raturas mais elevadas no Brasil, aspecto favorá-

vel para os processos bioquímicos envolvidos no 

tratamento de esgoto, existem dúvidas sobre os 

tempos de reação necessários e estratégias ope-

racionais para a remoção simultânea de matéria 

orgânica e de nutrientes. Algumas características 

do esgoto brasileiro podem afetar negativamente 

o processo, por exemplo, a baixa concentração de 

fósforo e a elevada concentração de óleos e gra-

xas. O recebimento de efluentes não domésticos e 

o alto nível de automação requerido pelo proces-

so também deverão ser levados em consideração 

nos estudos de alternativa para a implantação de 

estações de tratamento de esgoto.

2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é a apresentação e 

discussão das características do sistema de lodo 

granular aeróbio, incluindo os aspectos morfo-

lógicos e microbiológicos do LGA, as variantes 

operacionais e os processos bioquímicos envol-

vidos no tratamento de esgoto sanitário. Tam-

bém se buscou destacar os aspectos que possam 

influenciar a difusão dessa modalidade de trata-

mento no Brasil.

3  METODOLOGIA
Este trabalho é essencialmente teórico e foi de-

senvolvido com base na literatura nacional e in-

ternacional sobre o LGA, na conceituação geral 

do tratamento de esgoto sanitário, principal-

mente pelo processo de lodo ativado em batela-

das, e no conhecimento das condições operacio-

nais que usualmente se verificam no Brasil. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Características, aplicação e formação do 
lodo granular aeróbio

O lodo granular foi reportado pela primeira vez 

por Young e McCarty (1969) num sistema de filtro 

anaeróbio e observado na África do Sul duran-

te a viagem do professor Gatze Lettinga a esse 

país, antes do desenvolvimento do reator UASB. 

Apesar de várias hipóteses terem sido feitas em 

relação ao processo de granulação em vários di-

gestores anaeróbios, o fenômeno de granulação 

ainda não é claramente compreendido. A maio-

ria dos microrganismos que são capazes de for-

mar grânulos podem ser classificados como as 

bactérias desnitrificantes, bactérias nitrifican-

tes, bactérias acidificadoras e/ou metanotróficas 

(LIM; KIM, 2014).   

Mishima e Nakamura (1991) relataram, pela pri-

meira vez, o lodo granular aeróbio em um reator 

de fluxo contínuo. Posteriormente, Morgenroth 

et al. (1997) utilizaram um RBS para o desen-

volvimento de lodo granular aeróbio, formado 

depois de 40 dias de incubação. Desde então, o 

RBS tem sido utilizado para granulação aeróbia 

e considerado uma configuração de reator ade-

quada para sua ocorrência (BEUN et al., 1999; 

DANGCONG et al., 1999; LIU; TAY, 2004 apud 

GAO et al., 2011a, p. 137). A companhia de con-

sultoria Royal HaskoningDHV colaborou por mais 

de uma década com a Universidade de Tecnolo-

gia de Delft para transformar os resultados em 

escala de laboratório em instalações piloto e 

escala real, culminado no desenvolvimento da 

Tecnologia Nereda ® (GIESEN et al., 2013). Essa 

tecnologia foi primeiro adaptada para aplicações 

industriais e depois ampliada para tratamento 
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de esgoto sanitário (PRONK et al., 2015a). As ex-

periências obtidas por ETEs demonstrativas em 

escala real em Gansbaai, na África do Sul, e Frie-

las, em Portugal, foram usadas para otimização 

do projeto e construção, em 2010, da primeira 

ETE de LGA para tratamento de esgoto sanitário, 

em Epe, na Holanda (VAN DER ROEST et al., 2011; 

GIESEN et al., 2013 apud PRONK et al., 2015a, 

p. 208). Em 2016, iniciou-se a operação da ETE 

Deodoro no Rio de Janeiro, primeira planta de 

tratamento de LGA no Brasil. Nota-se grande in-

teresse da aplicação dessa tecnologia neste país, 

tendo em vista a existência de 12 ETEs em fase 

de projeto, implantação ou operação (ROYAL 

HASKONINGDHV, 2019).

Os grânulos aeróbios podem ser descritos como 

agregados densos e compactos de origem micro-

biana, com aparência externa aproximadamente 

esférica e constituídos, principalmente, por bac-

térias aeróbias e facultativas, sendo conside-

rados um tipo especial de biofilme (ADAV et al., 

2008; GAO et al., 2011a; LEMAIRE; WEBB; YUAN, 

2008). Seu maior tamanho e sua estrutura densa 

e compacta promovem um alto peso específico, 

resultando em excelente capacidade para sedi-

mentar, conforme indicado pelas medições do 

índice volumétrico de lodo (IVL) (FRANCA et al., 

2017). Em 2004, o primeiro workshop de LGA foi 

organizado em Munique, na Alemanha, no qual 

se definiu o lodo granular aeróbio: “grânulos que 

compõem o lodo ativado granular aeróbio de-

vem ser entendidos como agregados de origem 

microbiana que não coagulam sob reduzidas 

tensões cisalhantes hidrodinâmicas e que sedi-

mentam significativamente mais rápido do que 

os flocos de lodo ativado” (BATHE et al., 2005; DE 

KREUK et al., 2005 apud DE KREUK; KISHIDA; VAN 

LOOSDRECHT, 2007, p. 75 e 76).

Os flocos se sedimentam com velocidades entre 

8 e 10 m.h-1, enquanto  os grânulos atingem ve-

locidades de sedimentação de até 30 a 70 m.h-1 

(WINKLER et al., 2018). Os valores esperados 

para o IVL
30

 de um lodo granular aeróbio são da 

ordem de apenas 40 mL.g-1. Por outro lado, va-

lores de cerca de 100 mL.g-1 são indicativos de 

boas condições de sedimentação para lodos 

apenas floculados (BASSIN, 2018; PIVELI; KATO, 

2006). Além disso, o LGA apresenta elevada ra-

zão IVL
30

/IVL
5
 ou IVL

30
/IVL

10
, comprovando a alta 

velocidade de sedimentação e a maior facilidade 

na separação em relação aos flocos (FRANCA et 

al., 2017). Uma razão IVL
30

/IVL
10

 próxima a 1 é re-

presentativa de completa granulação. No entan-

to, valores abaixo de 1 são relatados frequente-

mente (COMA et. al., 2012; WAGNER; DA COSTA, 

2013 apud DERLON et al., 2016, p.342).

As primeiras propriedades a serem reconheci-

das nos grânulos são a forma e o tamanho. Os 

grânulos possuem, preferencialmente, forma-

tos arredondados e superfícies lisas, a não ser 

que esteja ocorrendo a indesejável presença 

de organismos filamentosos, problema histori-

camente associado aos flocos de lodo ativado. 

Além disso, um tamanho mínimo de agregado 

para os grânulos aeróbios foi definido em 0,2 

mm, baseado em medições antigas (DE KREUK; 

KISHIDA; VAN LOOSDRECHT, 2007). Grânulos 

aeróbios desenvolvidos com águas residuárias 

municipais são pequenos, com diâmetros en-

tre 200 e 1300 µm (LIU et al., 2010; NI et al., 

2009; WAGNER, 2011). Esses valores são muito 

menores do que os geralmente relatados para 

grânulos aeróbios cultivados com efluentes sin-

téticos, cujos diâmetros podem ser superiores a 

2000 µm (DERLON et al., 2016). 

Em um RLGA em escala de bancada alimentado 

com efluente sintético, é comum a formação de 

lodo constituído somente por grânulos de gran-

de porte e elevado índice de esfericidade. Em 

muitos desses casos, o lodo assume uma colora-

ção amarela de forma homogênea. Nos reatores 

em escala piloto e escala real alimentados por 

esgoto sanitário, observa-se a coloração mar-

rom e uma diferente distribuição no tamanho 
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das partículas. Em ambos os reatores, é comum 

observar a coexistência das duas formas de lodo, 

floculado e granular (LIU; TAY, 2006; WAGNER, 

2011). Na Fig. 1, são ilustradas imagens do lodo 

amostrado do RLGA em escala piloto instalado 

no Centro Tecnológico de Hidráulica e do lodo 

cultivado em reator em escala de bancada no 

laboratório de Saneamento, ambos do Departa-

mento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

1 
 

 
 Figura 1 - Imagens do lodo granular (A: reator piloto alimentado com esgoto doméstico e  

B: reator em escala de bancada alimentado com efluente sintético) 

A estrutura tridimensional do grânulo aeróbio 

cria um gradiente de concentração de oxigênio 

dissolvido e de substrato ao longo da direção 

radial, conduzindo a uma estratificação em ca-

madas com diferentes tipos de microrganismos 

e metabolismos (LIU et al., 2010). Consequen-

temente, os grânulos aeróbios são usualmente 

considerados  uma estrutura microbiana em ca-

madas, composta por uma zona externa aeróbia, 

contendo uma mistura de organismos hetero-

tróficos e autotróficos, e por um núcleo anóxico 

ou anaeróbio, onde organismos anaeróbios e 

desnitrificantes estão presentes (LIU et al., 2010; 

WINKLER et al., 2013 apud FRANCA et al., 2017, 

p. 2). Logo, esses microambientes possibilitam a 

presença de diferentes populações bacterianas 

que desempenham papéis específicos na bio-

degradação de poluentes (DE KREUK; HEIJNEN; 

VAN LOOSDRECHT, 2005). Os reatores com lodo 

granular aeróbio oferecem a possibilidade de re-

moção de carbono orgânico, nitrogênio, fósforo, 

micropoluentes, como fármacos e derivados de 

produtos de cuidado pessoal, compostos xeno-

bióticos, recalcitrantes ou tóxicos e íons metáli-

cos (NANCHARAIAH; REDDY, 2018). 

A granulação aeróbia pode ser considerada uma 

junção de células por meio de um processo de 

imobilização para formar uma associação mul-

ticelular estável e contínua (LIU et al., 2005). 

Resultados obtidos por Tay, Q. Liu e Y. Liu (2001) 

mostraram que a granulação aeróbia é um pro-

cesso gradual de mudança de lodo ativado para 

agregados compactos, convertidos posterior-

mente em lodo granular e, finalmente, em grâ-

nulos maduros. A autoimobilização microbiana 

é induzida por condições ambientais de stress, 

envolvendo interações físico-químicas ou bio-

químicas e mecanismos de atração microbiana 

(LIU; TAY, 2002). O mecanismo proposto para o 

desenvolvimento do LGA inclui quatro etapas, 

que são: (i) movimentos físicos para início do 

contato bactéria-a-bactéria, (ii) forças de atra-

ção para manutenção de contatos multicelulares 

estáveis, (iii) melhora da adesão microbiana pela 

produção de polímeros extracelulares (EPS) e (iv) 

modelagem dos grânulos por forças de cisalha-
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mento hidrodinâmicas, que auxiliam para esta-

bilizar a estrutura tridimensional do grânulo (LIU; 

TAY, 2002; WINKLER et al., 2018). A literatura re-

cente confirmou esse mecanismo (LIU; TAY, 2015 

apud ZHANG; HU; LEE, 2016) e forneceu detalhes 

adicionais sobre o papel de famílias funcionais, 

particularmente os produtores de polímeros ex-

tracelulares e células com superfície hidrofóbica 

(desnitrificantes) nos grânulos e, portanto, na 

produção de EPS na granulação. Mais detalhes 

sobre o processo de granulação foram revela-

dos, incluindo o papel de comunicação celular e 

a correlação da produção de polímeros específi-

cos nas células (ZHANG; HU; LEE, 2016). Liu et al. 

(2003) relataram que a hidrofobicidade celular 

é um importante fator na autoimobilização das 

células e nos processos de adesão e concluíram 

que esta pode induzir e fortalecer ainda mais a 

interação célula-a-célula, podendo ser a princi-

pal força desencadeante para iniciar a granula-

ção de bactérias heterotróficas e nitrificantes. 

4.2 Reatores em bateladas sequenciais e 
etapas envolvidas no tratamento com LGA  

As características de operação de um RBS, como 

o regime de bateladas, o controle regulável do 

lodo de descarte e a uniformidade das forças hi-

dráulicas cisalhantes, criam um ambiente ideal 

para a granulação aeróbia (FRANCA et al., 2017).     

O processo de tratamento de um RBS consiste 

em um reator de mistura completa onde ocorrem 

todas as etapas do tratamento. Isso é obtido por 

meio do estabelecimento de ciclos de operação 

com durações definidas. A massa biológica per-

manece no reator durante todos os ciclos, elimi-

nando dessa forma a necessidade de decantado-

res separados e das elevatórias de recirculação 

de lodo. Os ciclos normais de tratamento incluem 

a alimentação, aeração, sedimentação e retira-

da do efluente tratado. Em sistemas com vários 

tanques, uma etapa de repouso posterior ao des-

carte de efluente pode ser implementada para 

ajuste de ciclos e remoção de lodo excedente. 

Diversas modificações têm sido incorporadas ao 

processo a fim de atingir determinados objetivos 

no tratamento de esgoto. Essas modificações se 

referem tanto à forma de operação do sistema 

(alimentação contínua e esvaziamento descon-

tínuo) como à sequência e duração dos ciclos 

associados a cada etapa do processo. Quando a 

remoção biológica de nutrientes é desejada, por 

exemplo, as etapas no ciclo são ajustadas para 

promover períodos anóxicos e/ou anaeróbios, e 

a duração usual dos ciclos pode ser alterada em 

função das variações da vazão afluente, das ne-

cessidades do tratamento e das características 

do esgoto e da biomassa no sistema. Para apli-

cações com vazão contínua, é necessário instalar 

pelo menos dois RBS, de maneira que um reator 

é preenchido, enquanto o outro está completan-

do o seu ciclo de tratamento (SURAMPALLI et al., 

1997; VON SPERLING, 2012). Introduzido no Bra-

sil pela Nestlé, o RBS tem sido intensamente uti-

lizado para o tratamento de esgotos sanitários, 

especialmente quando há grande variação de 

carga, como em cidades litorâneas. Por ser tam-

bém um processo com características favoráveis 

para adaptar a remoção simultânea de matéria 

orgânica e nutrientes, o interesse pelo RBS tem 

crescido paralelamente ao aumento da cobran-

ça dos padrões legais de nitrogênio e fósforo nas 

águas naturais. Pode-se afirmar que o domínio 

dessa tecnologia no Brasil é pleno e o seu empre-

go tem sido expandido para diversas condições, 

seja em situações de grande ou pequeno portes 

(PIVELI, 2014).

Na granulação aeróbia, o RBS tem sido operado 

tanto sob volume variável, com o efluente tra-

tado sendo descarregado numa porção inter-

mediária da altura do reator, como sob volume 

constante. Na operação sob volume variável, é 

comum a aplicação de ciclos com quatro etapas 

principais na seguinte ordem: alimentação do 

reator com esgoto bruto, aeração, sedimenta-
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ção e descarga do efluente tratado. A operação 

sob volume constante consiste na alimentação 

do reator sem aeração e sem mistura pelo fundo, 

com o efluente tratado sendo simultaneamen-

te descarregado pelo topo. A operação de um 

RLGA deste último modo é a maneira conven-

cional utilizada em ETEs em escala real (DERLON 

et al., 2016). Ciclos de curta duração têm sido 

aplicados, principalmente na faixa de 3 a 4 ho-

ras, resultando em condições favoráveis para o 

processo de granulação (LIU; TAY, 2007). Ciclos 

mais longos com duração total entre 6 e 12 horas 

têm sido propostos para garantir maior nível de 

nitrificação do esgoto (TOMAR; CHAKRABORTY, 

2018), mas essa condição pode ser considerada 

dispensável, sobretudo nos lugares de tempe-

ratura elevada. A duração dos ciclos também 

pode ser ajustada pelas características do es-

goto afluente, pelas reais taxas de metabolismo 

do lodo, pelas condições desejáveis do efluente 

e pelas pressões seletivas para o lodo granular 

(PRONK et al., 2015a).

A etapa de alimentação pode ser sob aeração, 

sob mistura ou sem nenhum desses recursos. 

Por exemplo, De Kreuk et al. (2005) propuseram 

um longo período de alimentação anaeróbia (en-

chimento do tipo plug-flow), anterior à etapa de 

reação aeróbia, para que fossem desenvolvidos 

os organismos acumuladores de fósforo. Rock-

täschel et al. (2013) estudaram duas estratégias 

de alimentação anaeróbia: em uma delas, em-

pregaram uma alimentação do tipo plug-flow e, 

em outra, usaram um rápido enchimento segui-

do de uma fase de mistura anaeróbia. Filali et al. 

(2012) estudaram a performance de dois reato-

res de lodo granular operados em alternância de 

condições anóxicas/aeróbias e anaeróbias/aeró-

bias para a remoção de nutrientes.

A alimentação do tipo plug-flow garante altas 

concentrações de substrato próximas à superfí-

cie do grânulo, permitindo sua difusão ao longo 

de todo o LGA e contribuindo para a formação 

de uma biomassa granular estável, compacta e 

densa (PRONK et al., 2015a). Como uma possí-

vel vantagem sobre a estratégia de alimentação 

plug-flow, o método de mistura com alimentação 

anaeróbia proposto por Rocktäschel et al. (2013) 

permitiu que a matéria orgânica fosse uniforme-

mente distribuída através do volume útil do rea-

tor, ao invés de criar um gradiente de substrato 

ao longo de sua altura. No caso da alimentação 

do tipo plug-flow, a eficiência da distribuição do 

substrato depende da geometria do reator, ou 

seja, reatores com uma baixa razão altura útil/

diâmetro (H/D) tendem a desenvolver padrões 

de escoamento heterogêneos através da manta 

de lodo granular. Esse efeito leva a um tempo de 

contato curto entre a matéria orgânica e a bio-

massa, de modo que há uma incompleta assi-

milação de carbono orgânico na fase anaeróbia. 

Consequentemente, grande parte da demanda 

química de oxigênio (DQO) pode estar presente 

na forma solúvel no início da fase de aeração, re-

sultando em uma granulação instável (FRANCA 

et al., 2017). Kong et al. (2009) propuseram H/D 

maior que 4. Essa proporção tem contribuído 

para a construção de reatores em escala de ban-

cada ou piloto com altura relativamente gran-

des, visando à extrapolação para reatores em 

escala real com altura em torno de 6,0 m. Porém, 

os diâmetros são de dimensões reduzidas, origi-

nando unidades esbeltas. Isso, evidentemente, 

não é possível em unidades de grande porte e, 

para manter um tipo de escoamento semelhante, 

torna-se absolutamente necessária a boa distri-

buição do fluxo do esgoto a partir da região do 

fundo do reator, da mesma forma como se pro-

cede em reatores anaeróbios do tipo UASB, em 

que se considera um ponto de entrada a cada  

2 m2 de fundo de reator. Em escala real, portanto, 

o escoamento do esgoto se torna mais sujeito à 

dispersão longitudinal do que nas unidades em 

escala reduzida, podendo desfavorecer um pou-

co o fenômeno da granulação.
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Nas condições de alimentação anaeróbia, ocor-

re a digestão e incorporação parcial da matéria 

orgânica e o carbono orgânico facilmente biode-

gradável é convertido em polímeros de reserva 

pelos organismos acumuladores de glicogênio 

(GAO) e de fósforo (PAO) na manta de lodo gra-

nular. A seleção dos PAO demonstrou ser uma 

medida para melhorar a estabilidade do grânulo, 

particularmente sob baixa concentração de oxi-

gênio (DE KREUK; HEIJNEN; VAN LOOSDRECHT, 

2005). Guimarães (2017) enfatizou que a seleção 

desses tipos de organismos promove múltiplos 

benefícios, desde a estabilização do lodo granu-

lar, remoção de fósforo e sua possível recupera-

ção, até a captura de carbono com a valorização 

dos exopolímeros. A remoção de substratos fa-

cilmente biodegradáveis pelos PAO é acompa-

nhada pela liberação de ortofosfato no meio lí-

quido. Nessa etapa, ocorre a formação de ácidos 

voláteis pelos organismos heterotróficos e sua 

subsequente síntese como polihidroxialcanoatos 

(PHA) pelos organismos acumuladores de fósfo-

ro para posterior uso como fonte de energia na 

etapa aerada, em que ocorre grande incorpora-

ção de fósforo nos grânulos (DE KREUK; HEIJNEN; 

VAN LOOSDRECHT, 2005). Esses são os processos 

bioquímicos já conhecidos para a remoção bio-

lógica de fósforo. No entanto, dependendo do 

nível de restrição para o lançamento do esgoto 

tratado, o tratamento biológico avançado pode 

não ser suficiente, devendo-se recorrer à preci-

pitação química. Nesse caso, coagulantes de sais 

metálicos, como o cloreto férrico, podem ser uti-

lizados para complementar a remoção de fósforo 

(PRONK et al., 2015a). É importante destacar que 

a presença de lodo com os PAO ou formado sob 

efeito conjunto da adição de coagulantes quími-

cos tende a aumentar a densidade e a reduzir o 

grau de mineralização do lodo misto.

No período de aeração, deve-se garantir a incor-

poração e digestão restante da matéria orgâni-

ca, as reações de nitrificação e desnitrificação 

e a incorporação do fósforo. Devido ao fato de 

uma fração dos PAO poder acumular polifosfato 

em condições anóxicas, os PAO desnitrificantes 

podem ser desenvolvidos no grânulo para obter a 

mesma remoção de fósforo com a menor utiliza-

ção de oxigênio (MEINHOLD et al., 1999; ZENG et 

al., 2003; MEYER et al., 2005; YILMAZ et al., 2008 

apud COMA et al., 2012, p. 102). Assim como nos 

flocos de lodo ativado, a nitrificação e a desni-

trificação simultânea (NDS) pode ocorrer devido 

à existência de zonas aeróbias nas camadas ex-

ternas do grânulo e camadas anóxicas, ricas em 

substratos, nas zonas internas. Entretanto, por 

causa do tamanho e da estrutura dos grânulos e 

biofilmes, a NDS pode ser mantida e controlada 

mais facilmente do que no floco de lodo ativa-

do (POCHANA; KELLER, 1999; SATOH et al., 2003 

apud MOSQUERA-CORRAL et al., 2005, p. 2684). 

A nitrificação acontece nas camadas externas, 

com a amônia sendo convertida para nitrato ou 

nitrito, que subsequentemente se difundem para 

o interior do grânulo com pouco oxigênio. Nesta 

região, esses compostos são usados como re-

ceptor de elétrons para manutenção das células 

e seu crescimento por meio da oxidação de subs-

tratos orgânicos de reserva pela desnitrificação. 

Durante o processo de remoção de nitrogênio 

nos grânulos, a nitrificação é fácil de ser obtida 

quando a aeração é suficientemente fornecida, 

enquanto a desnitrificação é usualmente uma 

etapa de limitação devido à deficiência de con-

dições anóxicas e/ou de provimento de fonte de 

carbono (CHEN et al., 2011). 

A NDS depende da proporção da zona aeróbia 

para a anóxica, que é influenciada por alguns 

fatores, como tamanho e densidade do grânulo 

e concentração de oxigênio dissolvido (OD) no 

meio líquido (LIU; SHENG; YU, 2009 apud CHEN 

et al., 2011, p. 347). A concentração de OD apli-

cada em combinação com o tamanho do grânulo 

está intimamente relacionada com a extensão 

da zona anóxica: quanto menor a concentração 

de OD ou quanto maior o grânulo, maior é a zona 

anóxica e, portanto, maior é a capacidade de re-

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 87-107 | Abr a Jun, 2021

Gusmão ARB, Pivelli RP, Nunes AC



95

moção de nitrogênio. Obviamente, o oxigênio 

necessário para a nitrificação limita a diminuição 

da concentração de OD (MOSQUERA-CORRAL et 

al., 2005). Como a remoção de nitrogênio depen-

de das zonas aeróbias e anóxicas dos grânulos, 

geralmente é necessário que a concentração de 

OD no meio líquido seja precisamente controla-

da. Além disso, devido a algumas características 

nos grânulos serem praticamente incontroláveis 

e sujeitas a variações, por exemplo, o tamanho 

e a densidade, podem ser adotadas estratégias 

operacionais para melhorar a eficiencia de re-

moção de nitrogênio, que incluem a alternância 

de condições anóxicas/aeradas pela intermi-

tência na aeração e a alimentação escalonada 

(CHEN et al., 2011). A concentração de oxigênio 

é de grande importância para a demanda ener-

gética de aeração e, consequentemente, para 

a viabilidade econômica da tecnologia de lodo 

granular aeróbio (DE BRUIN et al., 2004). Alguns 

estudos de ETEs em escala real mostraram a uti-

lização de concentrações moderadas de oxigê-

nio, por exemplo, entre 1,8 e 2,5 mg.L-1 (PRONK 

et al., 2015a) e 1,0 a 2,0 mg.L-1 (VAN DIJK; PRONK; 

VAN LOOSDRECHT, 2018). Esses valores são típi-

cos de lodo ativado floculado, de modo que não 

se devem esperar gastos mais elevados relativos 

ao consumo de energia elétrica. 

O período de sedimentação foi considerado im-

portante desde a invenção do LGA, porque pe-

ríodos curtos selecionam agregados de rápida 

sedimentação, enquanto os flocos de baixa se-

dimentabilidade são lavados do sistema. Para o 

desenvolvimento do lodo granular aeróbio, os 

RBS são tipicamente operados com tempos cur-

tos de sedimentação, de 2 a 10 minutos (ADAV et 

al., 2008; NANCHARAIAH; REDDY, 2018). No en-

tanto, baixos tempos de sedimentação associa-

dos a uma troca volumétrica (razão do volume de 

descarte/alimentação pelo volume útil do rea-

tor) relativamente alta para retenção de grande 

parte da biomassa, podem promover a excessiva 

perda de sólidos no efluente. Durante o start-up, 

a reduzida eficiência na remoção de nutrientes 

é frequentemente relatada, o que se pressupõe 

que seja uma consequência de severas condições 

de lavagem de lodo do reator (WEISSBRODT et 

al., 2012 apud SZABÓ et al., 2016). Desse modo, 

uma das estratégias empregadas para estimular 

a formação e o crescimento dos grânulos é a im-

posição de intervalos de sedimentação progres-

sivamente mais reduzidos durante a partida do 

sistema de tratamento (GUSMÃO et al., 2019; 

SANDOVAL, 2019; SZABÓ et al., 2016; TAVARES, 

2017). A partir do início desse processo, obser-

va-se o aumento do tamanho dos flocos até que 

comecem a assumir características de grânulos.   

Vale destacar que a dinâmica da perda de sólidos 

com o efluente tratado é diferente em reatores 

operados sob volume variável e sob volume cons-

tante. Neste último caso, a perda de sólidos com o 

efluente também pode estar associada à velocida-

de ascensional de esgoto aplicada (DERLON et al., 

2018) e à ascensão de partículas de lodo aderidas 

ao gás nitrogênio, promovida pela desnitrificação 

durante a alimentação (GUSMÃO et al., 2019; VAN 

DIJK; PRONK; VAN LOOSDRECHT, 2018). Assim, a 

influência do tempo de sedimentação na granu-

lação deve ser diferente entre as duas estratégias 

operacionais, sendo necessário seu maior conhe-

cimento para a operação sob volume constante, 

ainda pouco empregado nas pesquisas.

Pronk et al. (2015a) estudaram a performance de 

uma ETE de lodo granular aeróbio em escala real. 

No período aerado, ocorria a remoção de amônia 

e fósforo, enquanto o nitrato era produzido. A re-

moção de nitrogênio era estabelecida pela NDS 

predominantemente, mas, para maximização 

dessa remoção, poderiam ser providenciados 

períodos anóxicos sem mistura com recirculação 

de efluente do topo para o fundo do reator. Como 

alternativa, uma estratégia de aeração intermi-

tente poderia ser utilizada. Quando a amônia 

atingia seu set-point desejado durante a aeração, 

a concentração de OD era reduzida para maximi-
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zar o potencial de desnitrificação. Uma vez que 

tanto o nitrogênio como o fósforo alcançassem 

a qualidade requerida para o efluente, o reator 

estava pronto para receber novo esgoto afluen-

te. Os autores também relataram a utilização de 

sais metálicos para complementar a remoção 

de fósforo durante a época de chuvas intensas. 

Por outro lado, a remoção de fósforo foi sempre 

completamente biológica no período de chuvas 

normais e na estação seca. 

4.3 Fatores influentes na granulação aeróbia

Uma série de condições operacionais e ambien-

tais deve ser estabelecida para a agregação celu-

lar em uma cultura biológica. Alguns dos fatores 

relatados que influenciam o processo de gra-

nulação em um RBS incluem a configuração do 

reator (KONG et al., 2009; ROCKTÄSCHEL et al., 

2013), a estratégia de alimentação (DERLON et 

al., 2016; ROCKTÄSCHEL et al., 2013), a mudança 

do tempo de sedimentação (GAO et al., 2011b; 

MCSWAIN; IRVINE; WILDERER, 2004), a imposi-

ção de stress hidrodinâmico pela velocidade as-

censional de ar (GAO et al., 2011b; LIU; TAY, 2002; 

STURM; IRVINE, 2008), o tempo de inanição (GAO 

et al., 2011b; LIU; TAY, 2008), o tempo de ciclo 

(LIU; TAY, 2007), o tempo de detenção hidráulica 

(MUDA et al., 2011), a composição do substra-

to (DEVLIN et al., 2017; PRONK et al., 2015b), a 

carga orgânica volumétrica (GAO et al., 2011b; 

WAGNER; DA COSTA, 2013), a relação alimento/

microrganismo (A/M) (LI, A.; LI, X.; YU, 2011), a 

concentração de OD (MOSQUERA-CORRAL et al., 

2005; STURM; IRVINE, 2008), a concentração de 

íons divalentes (REN et al., 2008) e as flutuações 

de pH e temperatura (DE KREUK et al., 2005). Os 

fatores dominantes permanecem desconhecidos 

e, portanto, uma “brecha” ótima de condições 

deve ser considerada para um desenvolvimen-

to bem-sucedido e manutenção dos grânulos 

(WINKLER et al., 2018). Informações detalhadas 

desses fatores podem ser obtidos em artigos de 

revisão, a exemplo dos estudos publicados por 

Winkler et al. (2018) e Franca et al. (2017). 

Um dos fatores considerados favoráveis para a 

granulação estável é a criação de condições pe-

riódicas do regime feast-famine durante o ciclo 

operacional do RBS, induzido pela sequencial 

abundância e escassez de matéria orgânica solú-

vel (BEUN et al., 2000 apud FRANCA et al., 2017). 

A fase feast (abundância) é caracterizada pela 

disponibilidade de substrato externo para o cres-

cimento bacteriano, que é exaurido até uma con-

centração mínima. Subsequentemente, ocorre 

a fase famine (inanição), no qual o alimento não 

está mais disponível e os organismos utilizam os 

substratos de reserva acumulados internamente 

(DE KREUK; VAN LOOSDRECHT, 2004; WINKLER et 

al., 2018). A razão intrínseca por trás dessa obser-

vação está relacionada com a taxa de crescimento 

microbiano dos microrganismos que constituem 

o LGA. Uma estabilidade maior é relatada devido 

à seleção de bactérias com taxas de crescimento 

máximas mais baixas, selecionadas sob este re-

gime (FRANCA et al., 2017). De acordo, pesquisas 

sobre a morfologia de biofilmes mostraram que 

organismos de crescimento lento influenciam a 

densidade e estabilidade de biofilmes positiva-

mente. Para o decréscimo da taxa de crescimento 

dos organismos nos grânulos aeróbios, substratos 

facilmente degradáveis, como o acetato, devem 

ser convertidos em DQO lentamente degradável, 

como os polímeros de reserva microbianos (por 

exemplo, PHA). Conforme mencionado anterior-

mente, caso se utilize uma prolongada alimenta-

ção anaeróbia, haverá a possibilidade de seleção 

de organismos acumuladores de fósforo e/ou acu-

muladores de glicogênio, que executam essa eta-

pa de conversão mais eficientemente (DE KREUK; 

VAN LOOSDRECHT, 2004). 

Em concordância com esse regime de alimenta-

ção, alguns estudos demonstraram a necessida-

de de maximizar a remoção de matéria orgâni-

ca durante as fases não aeradas que precedem 
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a etapa aerada para garantir a estabilidade do 

lodo. Portanto, indicam que uma adequada com-

binação das etapas anóxicas, anaeróbias e aeró-

bias deve ser selecionada de acordo com a razão 

entre a DQO, nitrogênio e fósforo contidos no 

esgoto afluente (FRANCA et al., 2017). 

4.4 Start-up de um reator com lodo  
granular aeróbio 

A inoculação de um RLGA pode ser feita de di-

ferentes maneiras. Uma das alternativas é re-

correr apenas à inoculação com os microrganis-

mos presentes no próprio esgoto a ser tratado 

(DANTAS, 2018; DE JESUS, 2016). Essa solução 

tem sido empregada também quando se deseja 

cultivar apenas lodo ativado floculado e não se 

tem lodo de outra ETE disponível para usar como 

inóculo. Outra alternativa é a inoculação com 

lodo ativado floculado (NI et al., 2009; PRONK et 

al., 2015a; WAGNER, 2011), comumente empre-

gado nas pesquisas. Também é possível usar na 

partida do RLGA, mistura de lodo ativado, que 

é aeróbio, com lodo de reator UASB, que geral-

mente se apresenta com a maioria da biomassa 

granulada (SANDOVAL, 2019). Caso se disponha 

de lodo granular aeróbio de um outro sistema 

para inocular o RLGA, a duração do start-up pode 

ser significativamente reduzida. Outra maneira 

de minimizar a fase de granulação e o start-up 

é iniciar o processo de granulação em um reator 

em paralelo com a construção e comissionamen-

to da ETE (GIESEN et al., 2013).  

A partida de um reator com lodo granular pode 

ser feita evoluindo-se a carga orgânica por meio 

de incrementos na vazão de esgoto afluente ao 

reator, de modo a manter valores adequados 

para a razão A/M. Ou seja, a vazão de esgoto é 

aumentada proporcionalmente ao aumento dos 

sólidos suspensos voláteis (SSV) no reator e tanto 

quanto a qualidade do efluente permite.

4.5   Idade do lodo do LGA

Dos inúmeros parâmetros operacionais que po-

dem ser usados para o desenvolvimento de ni-

chos ecológicos na biomassa, a idade do lodo, 

também denominada de tempo de retenção ce-

lular, é uma das mais poderosas. Esse parâmetro 

é tradicionalmente usado no projeto e operação 

de sistemas de remoção de nutrientes biológicos 

para controlar a presença ou ausência das popu-

lações microbianas desejadas, por exemplo, as 

nitrificantes. Na prática, isso é obtido removen-

do a biomassa em intervalos específicos e assu-

mindo uma distribuição homogênea das popula-

ções bacterianas dentro do lodo. Essa suposição 

nem sempre é válida, como foi demonstrado em 

sistemas de biofilme e lodo granular, em que 

há estratificação das populações tanto na pro-

fundidade do biofilme como na altura do reator 

e do leito de lodo, o que resulta em uma distri-

buição não homogênea de biomassa (EKAMA, 

2010; BASSIN et al., 2012; WINKLER et al., 2011 

apud WINKLER et al., 2012, p. 4973 e 4974). Por 

exemplo, Winkler et al. (2011) observaram uma 

segregação da biomassa granulada no leito de 

lodo sedimentado, verificando-se que os PAO 

prevaleceram no fundo do reator, enquanto os 

GAO dominaram o topo do leito, o que possi-

bilitou um tipo de descarte intencional de lodo 

que favorecesse os organismos acumuladores de 

fósforo. Winkler et al. (2012) usaram a reação em 

cadeia da polimerase (PCR), técnica da biologia 

molecular, para determinação dos tempos de re-

tenção celular de grupos específicos de bactérias 

no lodo floculado e no lodo granular. Os autores 

observaram que a idade do lodo das populações 

encontradas no exterior dos grânulos era menor 

do que a das populações no interior e que a po-

sição de ruptura do grânulo, superficialmente ou 

internamente, possuía diferentes influências na 

idade do lodo de distintos grupos microbianos.

Li, Liu e Xu (2008) estudaram o papel da idade do 

lodo na granulação aeróbia. Os resultados mos-

Tecnologia de lodo granular aeróbio: caracterização, desafios e perspectivas para o tratamento de esgoto sanitário

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 87-107 | Abr a Jun, 2021



98

traram que a faixa utilizada, de 3 a 40 dias, não 

induziu significativa mudança na hidrofobicidade 

celular e que seus baixos valores podem explicar 

parcialmente o insucesso na granulação dos RBS 

estudados. Os autores concluíram que, ao contrá-

rio de um processo de lodo ativado convencional, 

a granulação aeróbia em um RBS é improvavel-

mente dependente da idade do lodo. No entanto, 

algumas pesquisas mostraram que a remoção in-

tencional de biomassa pode favorecer a granula-

ção em termos de estabilidade e processo seletivo 

de microrganismos (FRANCA et al., 2017). Desse 

modo, pode-se realizar algum tipo de descarte 

intencional que não esteja atrelado a um número 

fixo de idade do lodo (GUSMÃO et al., 2019).

4.6 Características do efluente do RLGA

A tecnologia de LGA já foi empregada com êxito 

para atender a condições desafiadoras de requi-

sitos de efluente, como nitrogênio total menor 

que 5 mg.L-1 e fósforo total menor que 0,3 mg.L-1 

(GIESEN et al., 2013). Alguns dados de sistemas 

em escala piloto e real mostraram alta capacida-

de do RLGA para remoção de matéria orgânica e 

nutrientes. Concentrações baixas, por exemplo, 

DBO
5
 de até 10 mg.L-1 e amônia e fósforo total 

até 1 mg.L-1, foram reportadas, (DERLON et al., 

2016; GIESEN et al., 2013; PRONK et al., 2015a), 

o que evidencia a potencialidade de tratamento 

dessa nova tecnologia até mesmo para condi-

ções de lançamento mais restritivas.

Em relação à concentração de sólidos suspensos 

no efluente, há relatos de valores médios entre 

5 e 20 mg.L-1, maiores do que as concentrações 

normalmente verificadas para processos con-

vencionais de lodo ativado, que podem ser consi-

deravelmente menores do que 10 mg.L-1 (PARKER 

et al., 2001 apud VAN DIJK; PRONK; VAN LOOS-

DRECHT, 2018). No entanto, algumas medidas 

podem ser adotadas para reduzir essas perdas, 

que incluem a instalação de defletores para re-

tenção de material flotado e o stripping do gás 

nitrogênio anteriormente à etapa de alimenta-

ção (VAN DIJK; PRONK; VAN LOOSDRECHT, 2018). 

Os resultados experimentais de alguns RLGA 

em escala piloto evidenciaram satisfatória re-

moção de matéria orgânica e baixas concen-

trações de amônia no efluente. No entanto, o 

acúmulo de nitrito ou nitrato em reatores tra-

tando esgoto doméstico é um problema que já 

vem sendo bastante reportado na literatura na-

cional e internacional (DANTAS, 2018; DERLON 

et al., 2016; GUIMARÃES, 2017; LIU et al., 2010; 

MAIA et al., 2019). Muitos desses pesquisado-

res têm associado a não ocorrência da NDS ao 

fato do OD no meio líquido não ser baixo o su-

ficiente para criar zonas anóxicas nos pequenos 

grânulos formados, devido ao esgoto aplicado 

ser de baixa carga (DANTAS, 2018). Alguns es-

tudos mostraram a utilização de elevadas con-

centrações de OD, até próximas da saturação, 

na ordem de 8 mg.L-1 ou mais (DANTAS, 2018; 

GUIMARÃES, 2017; MAIA et al., 2019). Os arran-

jos experimentais e as estratégias de aeração 

dessas pesquisas podem ter sido muito diferen-

tes dos utilizados em reatores em escala real, 

nos quais a automatização do controle do OD 

tem importante influência no processo de tra-

tamento. Mesmo assim, também há relatos de 

dificuldade da ocorrência da NDS em concen-

trações moderadas de OD (DERLON et al, 2016). 

Algumas pesquisas mostraram a remoção parcial 

de fósforo (DANTAS, 2018; GUSMÃO et al., 2019; 

SANDOVAL, 2019; WAGNER, 2011), porém com 

concentrações no efluente ainda elevadas para 

condições de lançamento mais restritivas, até  

1 mg.L-1, por exemplo. As condições operacio-

nais das pesquisas podem ser aprimoradas para 

o melhor desenvolvimento dos PAO e, conse-

quentemente, maior remoção biológica de fós-

foro. Entretanto, mesmo com seu desenvolvi-

mento satisfatório, pode ser necessária a adição 

de cloreto férrico, o que também tem sido reali-
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zado em ETEs em escala real sob determinadas 

condições, conforme destacado anteriormente 

(PRONK et al., 2015a).

4.7 Análise comparativa entre o RBS com lodo 
granular e com lodo floculado

Uma das vantagens do reator com lodo granular 

em relação ao RBS com lodo floculado (RLF) é a 

menor ocupação de área. Um dos fatores respon-

sáveis pelo reduzido volume do RLGA é a maior 

concentração de sólidos no reator. Concentra-

ções de lodo maiores do que 10 a 15 kgSST.m-3 

são alcançáveis, mas o valor de 8 kgSST.m-3 é 

tipicamente adotado por motivos de projeto 

em aplicações municipais (GIESEN et al., 2013). 

Considerando esse valor, é possível manter o 

dobro da concentração de sólidos no tanque de 

aeração em relação ao RLF, o que faz com que o 

volume útil necessário de tanques seja a meta-

de para uma mesma relação A/M e carga orgâ-

nica aplicadas. Outro fator que contribui para a 

diminuição do volume do reator são as maiores 

taxas de carregamento volumétrico que podem 

ser utilizadas. Isso se deve aos maiores valores 

das taxas de conversão volumétrica de nutrien-

tes, que são resultado da maior concentração de 

biomassa e da ocorrência paralela de conversões 

que podem ser alcançadas nas ETEs com lodo 

granular (PRONK et al., 2015a). Portanto, ao se 

decidir pelo emprego dessa moderna tecnologia, 

não se deve considerar que, no caso de uma gra-

nulação instável do lodo, ainda se tem um RLF, 

pois estes demandam volumes de reatores maio-

res. Por outro lado, a adaptação de um sistema 

com reatores em bateladas para serem transfor-

mados em RLGA é uma opção promissora, pois os 

reatores existentes podem ter volume suficiente 

para atender vazões de esgoto superiores a se-

rem recebidas em etapas futuras, dispensando a 

implantação de novos tanques.

Outro aspecto importante para a comparação 

entre os diferentes sistemas de tratamento é o 

gerenciamento do lodo descartado em exces-

so. Alguns dados da literatura mostraram que 

o lodo do RLGA não é digerido, devendo passar 

por digestão anaeróbia, sendo também possível 

realizar a co-digestão com outros tipos de lodo 

ativado ou lodo primário (BERNAT et al., 2017; 

DE BRUIN et al., 2004; VAL DEL RIO et al., 2014). 

Esse tipo de tratamento promove a produção de 

biogás, que possibilita, consequentemente, a re-

cuperação energética na planta de tratamento. 

No entanto, há pouca informação sobre o po-

tencial da produção de biogás do LGA (BERNAT 

et al., 2017). Bernat et al. (2017) estudaram esse 

potencial com lodo granular, lodo ativado con-

vencional e suas misturas com lodo primário. Os 

autores constataram que a composição do LGA, 

especificamente o conteúdo de substâncias lig-

no-celulósicas, determinaram o potencial de 

biogás, que foi 1,8 vezes menor do que o lodo 

ativado convencional. Também demonstraram 

que a melhora do potencial e composição do 

biogás em termos de conteúdo de metano pode 

ser obtida pela co-digestão de lodo granular e 

lodo ativado com lodo primário. Por outro lado, 

Val del Rio et al. (2014) pesquisaram a viabilidade 

da digestão anaeróbia do LGA e concluíram que 

esta possui performance similar às reportadas 

para o lodo ativado convencional, o que indica 

que a agregação da biomassa em grânulos não 

parece limitar o processo anaeróbio. Os autores 

também relataram que, para minimizar os custos 

do gerenciamento de lodo, tecnologias capazes 

de reduzir sua produção necessitam ser desen-

volvidas, como os sistemas de grânulos aeróbios. 

Um outro aspecto da comparação entre os tipos 

de reatores é o nível de automação necessário. 

Uma das desvantagens do reator em bateladas é 

o maior grau de automação e manutenção com-

parado com os sistemas convencionais, associa-

do aos controles mais sofisticados e interrup-

tores e válvulas automatizadas (MAHVI, 2008). 
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A operação do RLF requer automação para a 

abertura e fechamento de comportas, liga e des-

liga de bombas e de equipamentos de aeração, 

descarga de lodo em excesso, etc. O RLGA, por 

sua vez, pode exigir um nível de automação mais 

elevado, pois, além dos sensores habituais de 

nível de água, oxigênio dissolvido, turbidez, pH, 

potencial Redox e temperatura, também estão 

presentes no reator, sondas para nitrato e equi-

pamentos de coleta e análise de amônia e fos-

fato, medidos de forma contínua ou semicontí-

nua (PRONK et al., 2015a; VAN DIJK; PRONK; VAN 

LOOSDRECHT, 2018). As informações enviadas 

pelos sensores são de grande importância para 

a operação do RLGA, uma vez que atuam na oti-

mização dos ciclos das bateladas. A operação 

automatizada, apesar de possibilitar a redução 

de operadores de nível básico, exige a presença 

de profissionais especializados, e os eletrodos de 

íon seletivo também são onerosos e demandam 

serviços frequentes de manutenção, constituin-

do importante custo operacional. No entanto, 

apesar do maior nível de sofisticação, o número 

de etapas dos ciclos de bateladas é mais reduzi-

do. Os ciclos operacionais para remoção combi-

nada de carbono, nitrogênio e fósforo de um RLF 

incluem as etapas de alimentação sem mistura, 

alimentação com mistura, aeração, sedimenta-

ção, descarte de efluente e repouso, podendo 

ainda ser incluídas etapas de reação anaeróbia e 

reação anóxica antes e após a aeração, respec-

tivamente (SURAMPALLI, 1997; VON SPERLING, 

2012). Em um RLGA, esse conjunto de etapas 

é simplificado devido à ocorrência de etapas e 

reações bioquímicas simultâneas, a exemplo da 

alimentação e o descarte de efluente tratado e a 

NDS durante a aeração.    

Por outro lado, se a perda de floculação é o proble-

ma mais significativo do processo com RLF, a per-

da da granulação representa uma preocupação 

ainda maior para o RLGA pelo desconhecimento 

ainda grande por parte das companhias de sanea-

mento brasileiras sobre essa nova tecnologia. 

Outra consideração se refere ao tratamento a 

montante dos reatores. Não se devem usar tra-

tamentos biológicos além do preliminar a mon-

tante do RLGA, nem permitir tempos de retenção 

muito elevados no tanque de equalização de es-

goto. Os proponentes da tecnologia com RLGA 

têm considerado a necessidade de tratamento 

preliminar de alta qualidade, envolvendo o em-

prego de grade mecanizada ou peneira de tam-

bor rotativo com abertura de malha da ordem de 

6 mm, caixa de retenção de areia mecanizada e 

caixa de retenção de gordura com injeção de ar. A 

presença de altas concentrações de óleos e gra-

xas no esgoto afluente é temerária, pois, no caso 

do emprego de RLGA, pode ocasionar grandes 

arrastes de escuma para a superfície do reator, 

trazendo SSV aderidos e constituindo importan-

te demanda operacional. Também pode provocar 

problemas de inibição dos processos biológicos 

envolvidos, sobretudo para a nitrificação, po-

dendo levar à desestruturação do grânulo. Ape-

sar dessas considerações, entende-se que não 

apenas o RLGA, mas também os diversos outros 

processos de tratamento biológicos são favore-

cidos por uma remoção eficiente de óleos e gra-

xas a montante, de modo que esse fato não deve 

ser contabilizado como desvantagem.

4.8 Relação entre o esgoto sanitário produzido 
no Brasil e o LGA

Uma preocupação relevante para aplicação do 

LGA no Brasil é a baixa concentração de fósfo-

ro. Conforme mencionado anteriormente, alguns 

pesquisadores têm observado o papel importan-

te dos PAO no processo de granulação do lodo 

aeróbio. Enquanto o esgoto sanitário em países 

que desenvolvem tecnologias de processos de 

tratamento de águas residuárias possui con-

centração típica de fósforo total da ordem de 

15 mg.L-1, no Brasil são encontrados resultados 

médios da ordem de apenas 5 mg.L-1. Neste país, 

além do uso de detergentes sintéticos ser mais li-
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mitado do que em países do hemisfério norte por 

maiores restrições econômicas da população, a 

substituição dos detergentes superfosfatados 

tem aumentado progressivamente. Isso porque 

os polifosfatos são coadjuvantes adicionados 

aos surfactantes para atenuar o efeito de dure-

za da água, característica atípica dos mananciais 

superficiais brasileiros (PIVELI; KATO, 2006). En-

tretanto, estudos realizados no Brasil com es-

goto sanitário demonstraram que a granulação 

do lodo aeróbio é possível, tendo ocorrido em 

reatores em diferentes escalas a despeito da bai-

xa concentração de fósforo. Por exemplo, Dantas 

(2018) obteve a granulação em um RBS com uma 

concentração média de fósforo total de 4,2 mg.L-1. 

Com relação ao nitrogênio, pode-se afirmar que 

a razão DQO/N do esgoto produzido no Brasil é 

tal que todo nitrato produzido na nitrificação 

contará com quantidade equivalente de carbono 

orgânico para satisfazer a desnitrificação. Exce-

ções podem ocorrer em ETEs que recebem gran-

des quantidades de lixiviado de aterro sanitário, 

prática corrente no país. 

O recebimento de outros tipos de efluentes não 

domésticos (ENDs), por exemplo, os industriais, 

lodo de fossa séptica e resíduos de caixas de 

gordura e banheiros químicos, também pode ser 

um empecilho para a aplicação do lodo granular 

aeróbio. Tais efluentes estão muito presentes no 

esgoto do Brasil por causa do uso intensivo de 

aterros sanitários e da ausência de rede coletora 

de esgoto, principalmente em bairros periféricos. 

Os ENDs abrangem águas residuárias com carac-

terísticas indesejáveis, que incluem a presença 

de compostos recalcitrantes, elevadas concen-

trações de nitrogênio amoniacal, óleos e graxas 

e/ou matéria orgânica, componentes tóxicos e 

perigosos. Essas características podem trazer 

problemas de diversas naturezas tanto no sis-

tema de coleta e transporte de esgoto como nas 

ETEs, podendo ocasionar, inclusive, a inibição do 

processo de tratamento. Ainda que o LGA tenha 

resistência à toxicidade, aplicação para efluentes 

industriais e utilização em altas cargas orgâni-

cas, o recebimento dos ENDs é temerário devido 

ao uso ainda pouco difundido dessa tecnologia.

Os esgotos sanitários municipais produzidos no 

Brasil possuem concentrações relativamente ele-

vadas de óleos e graxas, o que ocorre acentuada-

mente em centros de lojas ou outros estabeleci-

mentos com grandes áreas de restaurantes ou 

refeitórios. Como foi discutido, a maior resistên-

cia à degradação biológica dos lipídios conduz à 

inibição do crescimento de certos grupos de mi-

crorganismos, podendo trazer problemas para a 

granulação do lodo. Entretanto, as concentrações 

de óleos e graxas podem ser atenuadas pela insta-

lação de um tratamento preliminar eficiente.

As altas temperaturas que se registram no Bra-

sil contribuem de maneira significativa para 

todos os processos bioquímicos envolvidos. 

Desse modo, resultados obtidos em pesquisas 

no hemisfério norte não podem ser repassa-

dos diretamente para as condições brasileiras, 

principalmente no que diz respeito à cinética 

do crescimento biológico, associado à idade do 

lodo, cujo valor costuma ser bem menor para 

que sejam conseguidos os mesmos objetivos. Por 

isso, é importante a produção de resultados lo-

cais com a operação de reatores em escala real 

ou piloto em longo prazo, para que seja possível 

observar a estabilidade dos grânulos. Caso se 

confirme problema dessa natureza, a inserção do 

RLGA no rol das opções para o tratamento de es-

goto no Brasil deverá ser revisada. 

4.9 Desafios e perspectivas

Apesar de existirem alguns estudos em escala pi-

loto usando águas residuárias reais, a maioria das 

pesquisas de LGA tem sido desenvolvida em RBS 

em escala de laboratório sob altas cargas orgâni-

cas (maiores que 2,5 kgDQO.m-3.d-1) com efluen-
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te sintético composto por substratos definidos e 

condições operacionais bem controladas (ADAV 

et al., 2008; SARMA et al., 2017 apud NANCHA-

RAIAH; REDDY, 2018; WAGNER; DA COSTA, 2013). 

Tais efluentes não são representativos das águas 

residuárias municipais, que geralmente contêm 

concentrações orgânicas de substrato muito in-

feriores (entre 250 e 430 mg.L-1) com uma fração 

significativa na forma particulada (DERLON et 

al., 2016). A natureza complexa das águas resi-

duárias reais e as diferentes taxas de degradação 

de substratos provavelmente afetam a estrutura 

dos grânulos aeróbios e sua capacidade de re-

mover DQO e/ou nutrientes. Isso se deve a uma 

alteração nas comunidades microbianas, afetan-

do tanto o tipo de EPS produzido como a transfe-

rência de massa do substrato dentro do grânulo 

(SCHWARZENBECK et al., 2005 apud LEMAIRE; 

WEBB; YUAN, 2008). De fato, somente poucos 

estudos relataram a formação bem-sucedida de 

grânulos usando efluentes complexos, como as 

águas residuárias municipais. Diferentes obser-

vações podem ser extraídas desses estudos. Uma 

delas são os períodos de start-up muito longos 

necessários para atingir a granulação completa 

(DERLON et al., 2016; NANCHARAIAH; REDDY, 

2018). Por exemplo, Ni et al. (2009) relataram 

que, após um período de 300 dias, 85% dos só-

lidos suspensos no reator foram constituídos 

de grânulos aeróbios. Liu et al. (2010) reporta-

ram que demorou cerca de 400 dias para que o 

lodo ativado se transformasse no LGA de manei-

ra dominante. Entretanto, um período maior de  

start-up para o crescimento da biomassa granu-

lar não significa necessariamente que demore 

mais para a obtenção de uma suficiente capaci-

dade de tratamento (GIESEN et al., 2013). Uma 

boa qualidade do efluente pode ser obtida antes 

da completa granulação (PRONK et al., 2015a). 

Outra observação é sobre a performance de re-

moção de nitrogênio e fósforo, cujos resultados 

não são devidamente relatados. As informa-

ções sobre a desnitrificação ou a remoção de 

fósforo não são reportadas frequentemente e a 

ocorrência de nitrificação e desnitrificação si-

multânea não é claramente estabelecida com 

base nos dados relatados da literatura (GIESEN 

et al., 2013; VAN DER ROEST et al., 2011 apud 

DERLON et al., 2016; NANCHARAIAH; REDDY, 

2018). Além disso, alguns estudos apontaram 

determinados problemas a serem superados em 

relação à qualidade do efluente, que incluem a 

excessiva perda de sólidos e o acúmulo de nitri-

to ou nitrato (DANTAS, 2018; MAIA et al., 2019; 

GUSMÃO et al., 2019).

Apesar dos relevantes avanços em relação ao 

processo de formação do lodo granular, sua ins-

tabilidade durante a operação em longo prazo é 

um dos maiores obstáculos para uma ampla apli-

cação prática dessa tecnologia. O conceito de 

estabilidade do LGA é considerado uma variação 

nula na atividade e na distribuição do tamanho 

dos grânulos, assim como a não ocorrência de 

sua ruptura e a lavagem do reator em operações 

em longo prazo. Um grande número de estudos 

reportou esse fenômeno, promovendo a alta 

concentração de sólidos suspensos no efluente, 

deterioração na performance do tratamento e, 

eventualmente, a falha total do sistema (LEE et 

al., 2010; WAN et al., 2013 apud FRANCA et al., 

2017, p. 5). Até os dias atuais, os mecanismos 

relativos à perda da estabilidade do LGA ainda 

não foram completamente elucidados. No en-

tanto, algumas condições operacionais que pro-

movem a desintegração do LGA foram descritas, 

incluindo altas cargas orgânicas, substratos par-

ticulados no esgoto afluente, componentes tóxi-

cos, alimentação aeróbia e períodos de inanição 

muito curtos. Entre todos os aspectos associados 

com a granulação, a seleção de uma população 

microbiana com uma baixa taxa de crescimento 

máxima é, sem dúvida, o principal fator para es-

tabilização do LGA. Nesse sentido, algumas so-

luções práticas para melhorar a estabilidade do 

grânulo numa operação em longo prazo têm sido 

propostas, como a promoção de gradientes de 
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concentração de substratos mínimos e controle 

da taxa de crescimento microbiano no interior do 

grânulo, abrangendo a alimentação anaeróbia do 

tipo plug-flow e estratégias específicas de remo-

ção do lodo. Considerando o alcance do LGA em 

escala comercial, as pesquisas devem focar ainda 

mais nos princípios básicos do desenvolvimento e 

estabilidade granular (FRANCA et al., 2017).   

Outra área que precisa de mais pesquisas é o ge-

renciamento do lodo descartado. Diversos auto-

res destacaram que os problemas decorrentes da 

geração de lodo requerem soluções tão ou mais 

complexas do que o próprio tratamento de esgo-

to. Além disso, podem representar um aumento 

substancial dos custos totais, cerca de 50%, se 

considerados os gastos até a disposição final 

do lodo (RULKENS, 2004; FERNANDES; SOUZA, 

2001; SOBRINHO, 2001 apud BATISTA, 2015, p. 

2). Diferentes alternativas podem ser contem-

pladas e incluem: (i) desidratação e uso como 

adubo, (ii) digestão anaeróbia em plantas de bio-

gás, (iii) uso como adsorvente barato e (iv) pro-

dução e recuperação de biopolímeros, como o 

polihidroxibutirato (PHB) e o exopolímero do tipo 

alginato (ALE). A desidratação e a digestão do 

LGA são consideradas lacunas de conhecimento 

do lodo granular que necessitam ser abordadas 

para explorar todo o potencial dessa tecnologia. 

Como os sistemas de lodo granular já possuem 

aplicação em ETEs em escala real, é desejável 

otimizar as condições e instalações necessárias 

para tais etapas de tratamento (NANCHARAIAH; 

REDDY, 2018).

Outra tendência na pesquisa e desenvolvimento 

de processos aeróbios granulares é a recupera-

ção de produtos valiosos, a exemplo de plásti-

cos renováveis dos grânulos cultivados e o reú-

so de grânulos descartados como adsorventes 

(ZHANG; HU; LI, 2016). Devido à presença de uma 

quantidade abundante de EPS e alta capacidade 

de adsorção, o lodo granular foi estudado para 

remover vários contaminantes por meio de pro-

cessos de adsorção, incluindo o azul de metileno, 

o estrôncio e o amônio. Esses estudos mostraram 

que o LGA não é apenas capaz de remover con-

taminantes com alta capacidade de adsorção, 

mas também pode ser utilizado como adsor-

vente em uma ampla faixa de pH e temperatu-

ra. Além disso, o LGA carregado com metais ou 

corantes pode ser facilmente separado da água 

devido à sua excelente capacidade de sedimen-

tação. O uso como adsorvente requer modifica-

ções na superfície para aumentar a capacidade 

de adsorção. Em particular, tratamentos simples 

com ferro têm se mostrado viáveis na conversão 

de grânulos brutos em eficientes adsorventes 

com custos acessíveis para remoção de contami-

nantes da água e águas residuárias. No entanto, 

ainda há a necessidade de mais estudos em re-

lação aos pós-tratamento da biomassa granular 

descartada para seu potencial reúso (NANCHA-

RAIAH; REDDY, 2018; ZHANG; HU; LI, 2016).  

O ALE é um importante polímero estrutural e 

conta com aproximadamente 15 a 25% da fração 

orgânica do LGA (FELZ et al., 2016). Apesar de ser 

utilizado principalmente na indústria de alimen-

tos, farmacêutica, médica e odontológica, novas 

aplicações foram e ainda serão descobertas para 

o uso de ALE originado do esgoto. Por exemplo, 

o alginato pode ser usado como um condiciona-

dor do solo para melhorar a retenção de água em 

ambientes semiáridos. Além disso, a combinação 

de sua extração com os processos de tratamen-

to de lodo existentes nas ETEs também poderia 

melhorar a eficiência do tratamento de lodo, 

uma vez que a extração de alginato reduz o vo-

lume de lodo e o restante, não extraído, tem uma 

maior capacidade de digestão e melhor desidra-

tação (GUIMARÃES, 2017; NANCHARAIAH; RED-

DY, 2018). O potencial de aproveitamento de ALE 

em lodo granular ainda está sendo avaliado, e a 

questão que se levanta é se o excesso de lodo re-

sidual pode ser utilizado de forma rentável para 

extração desse produto, permitindo sua reutili-

zação sustentável (GUIMARÃES, 2017). 
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Embora seja claro que o EPS estrutural é funda-

mental no desenvolvimento dos grânulos aeró-

bios, ainda estão ausentes métodos adequados 

para seu isolamento, quantificação e caracteri-

zação. Isso dificulta a compreensão aprofundada 

dos mecanismos de formação e estabilidade dos 

grânulos. Para o aproveitamento de biopolíme-

ros, também é necessária uma melhor caracte-

rização dos EPS e controle sobre sua produção 

(FRANCA et al., 2017). Trabalhos adicionais sobre 

como os sistemas de sinalização intracelular re-

gulam a formação de EPS, como ALE e similares, 

devem ser realizados para melhorar o entendi-

mento dos mecanismos de granulação e sugerir 

meios de acelerar o start-up dos processos de 

LGA (ZHANG; HU; LI, 2016).

5 CONCLUSÕES
A tecnologia de lodo granular aeróbio é uma 

promissora opção para o tratamento de esgoto 

sanitário visando à remoção conjunta de matéria 

orgânica, nitrogênio e fósforo. Isso se deve aos 

resultados positivos de aplicação em escala real, 

aos benefícios da morfologia e microbiologia do 

lodo granular, a algumas vantagens em relação a 

um RLF e à possibilidade de recuperação de re-

cursos. Algumas questões necessitam de maior 

desenvolvimento para a implementação dessa 

nova tecnologia, que incluem a estabilidade do 

LGA, o período de start-up, o gerenciamento do 

lodo em excesso, o conhecimento dos EPS pro-

duzidos e as condições operacionais que poten-

cializem a remoção de nitrogênio e fósforo. Para 

sua aplicação no Brasil, é preciso, em primeiro 

lugar, identificar experimentalmente a influência 

da temperatura sobre a velocidade dos proces-

sos bioquímicos e as estratégias operacionais 

ideais a ser empregadas. Os efeitos de determi-

nadas características do esgoto, como a concen-

tração de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, 

compostos recalcitrantes e óleos e graxas, de-

vem ser avaliados antecipadamente à implanta-

ção de unidades em escala real. Também devem 

ser consideradas as condições operacionais das 

ETEs no Brasil, onde não se tem disponibilizados 

os recursos materiais e humanos à altura das ne-

cessidades práticas. Um tratamento de operação 

automatizada, como o RLGA, não deve ser reco-

mendado antes de a companhia de saneamento 

responsável pela estação assumir compromisso 

de maior investimento.
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Resumo
A escassez de água em regiões densamente urbanizadas gera disputa na alocação da água em reservató-

rios para o abastecimento urbano. Nesse artigo foi utilizada uma metodologia proposta para a definição 

do custo da escassez da água e posterior utilização em um modelo hidroeconômico de alocação de água. 

Como exemplo, foi utilizado o Sistema Cantareira em um estudo de caso. O modelo hidroeconômico apre-

sentou a maior disponibilidade de água para as vazões urbanas demandadas e maior volume per capita 

armazenado nos reservatórios. A metodologia proposta pode promover a sustentabilidade econômica das 

companhias de saneamento. O benefício econômico regional obtido somente para o abastecimento urba-

no é de cerca de R$ 3 bilhões (média anual) na região de estudo. 

Palavras-chave: Sustentabilidade financeira. Sistema de suporte à decisão. Custo da escassez hídrica. Curva 

de demanda hídrica. Planejamento em recursos hídricos.

Abstract
Water scarcity in densely urbanized regions leads to disputes over water allocation in reservoirs for urban supply. In 

this paper, we proposed a methodology to define the cost of water scarcity and subsequent use in the hydroeconomic 

model of water allocation. As an example, the Cantareira System was used in a case study. The hydroeconomic model 

has the highest water availability for demanded urban discharge and the largest per capita volume stored in reser-

voirs. The proposed methodology could improve the sanitation companies to archive the economic sustainability. The 

regional economic benefit only for urban supply is around R$ 3 billion (annual average) in the region of study.

Keywords: Financial sustainability. Decision support system. Water scarcity cost. Demand water curve. Water re-

sources planning.
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1 INTRODUÇÃO
No gerenciamento dos recursos hídricos, a alo-

cação da água pode ser configurada como uma 

tomada de decisão, cabendo ao gestor dos re-

cursos hídricos a importante tarefa de decidir 

quanto às regras e ações para o atendimento das 

vazões necessárias para os múltiplos setores usu-

ários (Braga, 2016; Kelman, 2015; Jones, 2014; 

De Carvalho, 2009). Na última década, desenvol-

veram-se os sistemas de suporte à decisão (SSD) 

para auxiliar nas tomadas de decisão quanto à 

alocação de água (Othman et al. 2008; Billerbeck, 

2018; Jenkins, 2004; Ward e Pulido, 2008; Kahil, 

2016; Labsid, 2013; De Moraes, 2015; De Carva-

lho, Silva, 2017; Mello Junior, 1999 e 2003, Silva 

et al. 2017). No entanto, devido à escassez hídrica 

de algumas regiões, as pressões econômicas im-

põem à sociedade a tomada de decisão sobre a 

alocação da água com base em parâmetros eco-

nômicos e financeiros (Torres, 2016; Harou, 2009, 

De Moraes, 2015). Para incorporar os aspectos 

econômicos na alocação de água para o geren-

ciamento dos recursos hídricos, desenvolveram- 

se diversos SSD, denominados hidroeconômicos 

(Baltar, 2001; De Moraes, 2015; Harou, 2009).

Os sistemas de suporte à decisão (SSD) hidroe-

conômicos levam em consideração a teoria eco-

nômica neoclássica de bem-estar (Hartmann, 

2010). A teoria neoclássica considera que o bem 

possui uma utilidade variável em relação ao seu 

valor, ou seja, é considerado o custo da sua es-

cassez. A inclusão do custo da escassez da água 

nos modelos de otimização para alocação da 

água implica em diferentes condições na ope-

ração das infraestruturas hídricas (De Moraes, 

2015; Harou 2009). Os SSD hidroeconômicos 

apresentam mais uma variável que o tomador de 

decisão pode levar em consideração no processo 

de tomada de decisão, principalmente em perí-

odos de elevada escassez hídrica, onde os con-

flitos se tornam mais evidentes (Kelman, 2015).

O objetivo deste artigo é realizar a otimização 

da alocação de água em sistemas complexos de 

reservatórios por meio de um modelo hidroeco-

nômico e um modelo de alocação por prioridade 

(priority based). Para a construção do modelo hi-

droeconômico de alocação de água, é necessá-

ria a utilização de curvas de demanda por água. 

Neste artigo foram consideradas apenas as va-

zões demandadas para o abastecimento urbano.

Neste artigo é proposta uma metodologia para 

a definição de uma tarifa média de escassez da 

água em função dos déficits nas vazões urbanas 

demandadas. Foi utilizado o Sistema Cantareira 

em um estudo de caso, e também a série histó-

rica de 87 anos de vazões e que abrange o perí-

odo seco de 2014 a 2016. O SSD hidroeconômi-

co apresentou uma troca (trade-off) entre alocar 

água nos reservatórios e no despacho de vazões 

para atender às vazões demandadas para abaste-

cimento urbano, quando comparado com o mo-

delo de alocação por prioridade (priority based).

 

2  METODOLOGIA
A construção do modelo hidroeconômico de alo-

cação de água para abastecimento urbano do Sis-

tema Cantareira foi elaborada com base na meto-

dologia proposta para determinação da curva de 

demanda. A curva de demanda utilizada levou em 

consideração em sua determinação uma tarifa de 

escassez hídrica proposta conforme o déficit de 

água no sistema. A partir dessa tarifa de escas-

sez, foi construída a curva de demanda por água, 

denominada neste artigo como curva de prejuízo 

evitado. O prejuízo evitado, por sua vez, pode ser 

considerado como benefício aferido para cada al-

ternativa proposta no sistema.

A disponibilidade hídrica para o abastecimen-

to urbano de água na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), especificamente da população 

abastecida pelo Sistema Cantareira, foi elabora-

da com base em indicadores de disponibilidade 
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hídrica e no volume alocado nos reservatórios 

em cada cenário considerado. Para a alocação de 

água nos reservatórios do sistema, em cada ce-

nário foi elaborado um SSD hidroeconômico de 

alocação de água, e a partir dos seus resultados 

foi possível determinar os indicadores de dispo-

nibilidade de água armazenado no sistema de 

reservatórios, de água fornecida (per capita) e a 

garantia de vazão mínima para 95% do tempo da 

série história de dados observados.

Os cenários adotados neste artigo consideraram 

a adutora de água no reservatório Atibainha (Re-

versão Jaguari-Atibainha), os reservatórios de 

Pedreira, Duas Pontes, o reservatório proposto 

pela Sanasa no Rio Atibaia e o Sistema Adutor 

Regional PCJ. As análises desenvolvidas partiram 

do princípio de que a alternativa de implantação 

do Sistema Adutor Regional PCJ foi a Alternativa 

3, conforme o estudo do DAEE1.

A utilização de um SSD hidroeconômico de alo-

cação de água pode promover a otimização 

da alocação em sistemas de recursos hídricos 

complexos (reservatórios, adutoras, captações 

superficiais) visando maximizar os benefícios 

econômicos (Schneider e Whitlatch, 1991; Srini-

vasan, 2017; Momblanch, 2016; Liu, 2015; Da-

vies et al. 2013; Schoengold, 2006). 

Os SSD hidroeconômicos para otimização da 

alocação da água buscam representar um valor 

econômico da escassez hídrica (Harou, 2009 e 

Heinz, 2007). Esses modelos vêm sendo utilizado 

no planejamento e gerenciamento dos recursos 

hídricos no auxílio para desenvolver novas políti-

cas públicas e para a operação das infraestrutu-

ras em recursos hídricos (Lund e Ferreira, 1996; 

Watkins jr e Moser, 2006; Ward e Pulido-Velaz-

quez, 2008; Maneta, 2007). Os modelos hidroe-

conômicos de alocação são normalmente utili-

zados para fornecer suporte à tomada de decisão 

em períodos de escassez hídrica (Jenkins, 2004; 

Pulido-Velázquez, Andreu e Sahuquillo, 2006; 

Ward e Pulido-Velazquez, 2008; Maneta, 2007). 

Esses modelos também são utilizados em regiões 

que possuem um elevado desenvolvimento eco-

nômico e são dependentes do gerenciamento da 

alocação de água.

Os SSD hidroeconômicos de alocação de água 

têm implicações em políticas econômicas e polí-

ticas públicas e são utilizados em diversas áreas 

(Harou, 2009): (a) operação e expansão da in-

fraestrutura; (b) alocação de água e impacto no 

mercado; (c) planejamento com base em mudan-

ças climáticas; (d) desenvolvimento de políticas 

institucionais para alcançar objetivos sociais, 

ambientais e econômicos; (e) análises de impac-

tos de políticas econômicas; (f) base para legis-

lação e regulações.

Na busca por referências bibliográficas, foi iden-

tificada a existência de estudos para a resolução 

das questões de transferência de água entre ba-

cias hidrográficas utilizando modelos espaciais 

de alocação, criação de fundos para suprir dé-

ficits hídricos, análises na queda de produção e 

renda e utilização de algoritmos evolutivos mul-

tiobjectivos para otimização entre os setores de 

usuários (Mohor e Mendiondo, 2017; Roobavn-

nan, 2017; Niayifar e Perona, 2017).

Dentre as referências bibliográficas consultadas 

que apresentam o estado da arte nas questões da 

otimização da alocação de água, foi observada a 

existência de softwares como REALM (Resource 

Allocation Model), Mike Basin, SADE (Sistema 

de apoio à decisão espacial) e Global Hydro-e-

conomic Model (GHeM) ( Pereira et al. 2005; De 

Moraes et al. 2015; Kahil Tm, 2016). Esses mo-

delos, como no caso do REALM e Mike Basin, não 

1 Avaliação do Impacto das Novas Regras do Sistema Cantareira e Barragem SANASA (http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=2175:sistema-adutor-reginal-pcj--sarpcj&catid=3:newsflash)
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possuem um módulo de análise hidroeconômico, 

enquanto o SADE possui esse módulo, porém foi 

desenvolvido em uma plataforma que possui um 

custo de utilização. O GHeM apresenta um mo-

delo global de consumo de água e otimização 

dos benefícios econômicos, sendo utilizado em 

macro escala (como estados, grandes bacias, 

países e bacias internacionais).

Os SSD hidroeconômicos apresentados utilizam 

ferramentas que possuem um custo de utilização 

e são de difícil acesso ao meio técnico. O SSD Ac-

quanet desenvolvido no Laboratório de Sistema 

de Suporte à Decisão (Lasid, 2013) é um software 

generalizado para análise da alocação de água 

que possui um módulo econômico em sua ver-

são 3.16 (2007). Por isso optou-se pela utilização 

desse SSD na elaboração do modelo hidroeconô-

mico de alocação de água nos reservatórios do 

Sistema Cantareira.

O SSD AcquaNet foi inspirado no modelo de rede 

de fluxo denominado ModSim (Porto, 2006), de-

senvolvido por Labadie (1990). Modelos de rede 

de fluxo fazem parte de uma classe de modelos 

de simulação que possuem um algoritmo de oti-

mização (Porto e Azevedo, 1997). O SSD Acqua-

Net utiliza o algoritmo out-of-kilter, que é uma 

variação do método simplex e utiliza a técnica 

prima-dual para minimizar os custos na rede de 

fluxo representada por nós e arcos (Labsid, 2013). 

O algoritmo out-of-kilter foi utilizado em diver-

sos modelos operacionais de redes de fluxo, tais 

como: SIMTLD (Evanson and Mosley, 1970 apud 

Yeh, 1985), ACRES (Sigvaldason, 1976 apud Yeh, 

1985), MODSIM (Labadie, 1993, 1995 e 1998), 

WASP (Kuczuera and Diment, 1988 apud Yeh, 

1985), DWRSIM (Chung et al. 1989 apud Yeh, 

1985), CRAM (Brendecke et al., 1989 apud Yeh, 

1985) e KCOM (Andrews et al. 1992 apud Yeh, 

1985). Atualmente, outros algoritmos são uti-

lizados para a otimização de redes de fluxo por 

meio da programação linear, denominados de 

Mínimo Custo de Redes de Fluxo (MCNFP, sigla 

em inglês); entre eles podem-se citar CS2, MCF, 

DIMACS, LEMON, PDNET E RELAX IV (Sifaleras, 

2016). 

No entanto, os algoritmos de otimização citados 

buscam não somente a otimização das redes de 

fluxo mas também a eficiência no tempo de re-

solução das equações envolvidas. Neste artigo, 

o algoritmo utilizado no módulo econômico do 

SSD Acquanet atende às necessidades de rede de 

fluxo do Sistema Cantareira.

O embasamento teórico do módulo econômico 

do SSD AcquaNet está na economia ambiental, 

que, de acordo com Nogueira e Medeiros (1998), 

apresenta que a utilidade da água, em termos 

econômicos, está relacionada com a satisfação 

individual decorrente do setor de consumo. O ní-

vel de renda do consumidor e o nível de preços do 

mercado são as restrições para a maximização da 

utilidade (Baltar, 2001). Em muitos estudos rela-

cionados à água, o consumo decresce à medida 

em que maiores quantidades são consumidas. 

Esse aspecto é denominado por uma curva de 

demanda por água (Fig. 1).

 
Figura 1 - Curva de Demanda (Fonte: Baltar, 2001)

 

Alguns autores refutam essa tese quando o bem 

de consumo é a água, pois não existe um subs-

tituto próximo e a variação de preço é pequena 

para que os estudos econométricos sejam as-
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sertivos. Entretanto, foi observado na RMSP um 

padrão de comportamento dos usuários urbanos 

em relação ao consumo de água com base em 

grupos de renda familiar, sustentando a utiliza-

ção do modelo hidroeconômico proposto neste 

artigo (Ruijs, 2008). 

A seguir são apresentados os processos de cál-

culos utilizados no SSD Acquanet para a otimi-

zação da alocação de água, a determinação da 

curva de demanda por água para consumo ur-

bano, a caracterização do Sistema Cantareira e a 

discretização da rede fluxo a ser utilizada, assim 

como a sua configuração de otimização.

 

2.1 Otimização da rede de fluxo

O modulo de alocação de água do SSD Acquanet 

realiza o balanço hídrico de uma rede de fluxo 

por meio de uma função objetiva (minimização 

do custo na rede fluxo), para alocar a água nos 

reservatórios e despachos de vazões para as res-

pectivas vazões demandadas. No seu módulo de 

alocação por prioridade de atendimento (priority 

based), a minimização do custo da rede é calcu-

lada por meio da definição da prioridade da água 

demandada para cada consumo considerado.

A simulação do modelo se dá por meio da dis-

cretização de uma rede de fluxo que busca re-

presentar as estruturas hidráulicas, rios, consu-

mos de água, adutoras, elevatórias, entre outros 

elementos por meio de nós. Esses nós, por sua 

vez, devem satisfazer, mesmo que de forma sim-

plificada, os reservatórios de água, os canais e 

adutoras existentes com suas respectivas capa-

cidades de condução de água e o consumo de 

água pré-determinado na análise. Os consumos 

podem representar a água demandada para irri-

gação de uma área agrícola, assim como a água 

demandada por regiões industriais, consumo ur-

bano e até mesmo a geração de energia. A Fig. 1 

representa a discretização de uma rede de fluxo 

utilizada no SSD Acquanet.

 
Figura 2 - representação de uma rede de fluxo.

A função objetiva a ser otimizada é dada pela mi-

nimização dos custos da rede (Eq. 1).

min$$𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑥𝑥	𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶
+

,-.

+

/-.

 
 (1)

Onde:

C
ij
 = o custo no elo ij (determinado pela priorida-

de de atendimento); 

Q
ij
 = a vazão que transita no elo ij. 

No caso do modelo hidroeconômico, o custo C
ij 

corresponde a um valor que é dado pela curva de 

demanda por água do respectivo consumo de-

mandado (ou setor usuário, conforma a discreti-

zação), ou seja, esse custo é variável conforme a 

vazão fornecida pelo SSD. 
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A Eq. 1 também está sujeita ao balanço de mas-

sa em cada nó “j” da rede conservativa (Eq. 2) e 

sujeita às restrições de capacidade de vazão nos 

elos (Eq. 3), ou seja, as vazões mínimas e máxi-

mas em todos os arcos (I,J) da rede conservativa.

min$𝑞𝑞&'
&∈)'

−	 $ 𝑞𝑞&,
,∈-'

  (2)

 

𝐼𝐼"# ≤ 	𝑄𝑄"# 	≤ 𝑆𝑆"#  (3)

Onde: 

Q
ij
 = vazão que transita do nó j; 

C
ij
 = custo ou prioridade da unidade de vazão que 

transita entre os nós i e j; 

N = número total de nós de rede; 

I
ij
 = limite inferior da vazão no arco ij; 

S
ij
 = limite superior da vazão no arco ij; 

I
j
 = conjunto de todos os nós com arcos que ter-

minam no nó j; i ϵ I
j
 significa que todos os nós i 

sejam elementos do conjunto Ij; 

O
j
 = conjunto de todos os nós com os arcos que 

se originam no nó j.

No módulo de alocação, a prioridade de aten-

dimento pode ser definida para as demandas 

da rede de fluxo. Nesse módulo, a prioridade de 

atendimento é determinada pelo usuário e pode 

variar de 1 a 99 (OPRPi), sendo 1 a maior prio-

ridade para atendimento. Esse custo é inserido 

pelo usuário e calculado pela Eq. 4.

Cij	=	-	(1000	–	10*OPRPi)  

 

 (4)

No módulo de análise econômica, o custo em 

cada elo (link) é dado em função da curva de de-

manda (para o setor usuário em específico). Sen-

do o custo oriundo da curva de demanda como 

o valor igual ao valor negativo do seu benefício 

econômico (Eq. 5) conforme uma curva de de-

manda inserida pelo usuário (Labsid, 2013).

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 	−𝐵𝐵𝐶𝐶  (5)

Em outros termos, o custo será correspondente 

ao arco (link) econômico oriundo da curva de de-

manda por água, referente a cada unidade faixa 

de vazão (Fig. 3). 

 
Figura 3 - Arcos econômicos, representando trechos linearizados da curva de benefício marginal

Onde: 

l
i
 = a capacidade mínima do link (m³/s); 

u
i
 = a capacidade máxima do link (m³/s); 

c
i
 = o custo mínimo para a faixa respectiva da 

curva de demanda (R$/m³.s); 

B
i
 = o benefício. 

Além dos valores l
i
, u

i
 e c

i
 calculados para cada 

um dos arcos econômicos, é necessário obter 

também o valor da demanda por água. Esse valor 

é igual à vazão máxima existente na curva de be-

nefício marginal (Labsid, 2013).
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O benefício do arco está associado às faixas li-

nearizadas da curva de demanda econômica por 

água. O benefício em cada um dos arcos eco-

nômicos é obtido dividindo-se o benefício total 

pela capacidade máxima do trecho respectivo. 

O valor do benefício total, em cada arco, é igual 

à integral da curva de benefício marginal cal-

culada no trecho respectivo, cujo valor é nume-

ricamente igual à área sob esse mesmo trecho, 

Baltar (2001). Assim, no arco econômico i, o be-

nefício será dado pela Eq. 6.

𝐵𝐵" = 	
𝐴𝐴"
𝑢𝑢"
= 	
(𝐵𝐵" +	𝐵𝐵")*)	. (𝑢𝑢")* − 𝑢𝑢")

2   (6)

Em ambos os módulos de otimização do SSD 

(prioridade e econômico) é permitida a utiliza-

ção dos cálculos da otimização, denominado em 

Estados Hidrológicos. Nas simulações de estados 

hidrológicos, o SSD faz a consideração dos des-

pachos de vazão com base no estado do sistema 

de reservatórios escolhidos para utilização dos 

estados (Labsid, 2013). 

O estado hidrológico2 é definido como:

𝑹𝑹 =#[𝑺𝑺𝒊𝒊 + 𝑰𝑰𝒊𝒊]
𝒊𝒊∈𝑯𝑯

	

 

 (7)

Onde: 

H = conjunto de reservatórios que farão parte do 

cálculo do estado hidrológico, também chamado 

de subsistema de reservatórios; 

S
i
 = volume inicial do reservatório i; 

I
i
 = vazão afluente ao reservatório i.

A definição dos estados hidrológicos é realizada 

de forma percentual ao volume dos reservató-

rios, onde o usuário deve fornecer dois valores 

(x
1
 e x

2
) que são utilizados para estabelecer, men-

salmente, o estado hidrológico do sistema. Esses 

valores, multiplicados pelo volume total existen-

te no subsistema de reservatórios, definem as 

fronteiras entre os três estados hidrológicos.

Os estados hidrológicos usualmente são denomi-

nados seco, médio e úmido, mas podem ser tam-

bém chamados de médio, seco e sequíssimo no 

caso de simulações durante um período de vazões 

baixas. O estado de menor volume armazenado 

é chamado de E
1
, o de volume médio de E

2
 e o de 

maior volume de E
3
. Os limites entre os estados E

1
 e 

E
2
 e entre os estados E

2
 e E

3
 são, respectivamente:

𝑬𝑬𝟏𝟏𝑬𝑬𝟐𝟐 = 𝒙𝒙𝟏𝟏 ⋅ 𝑾𝑾  (8) 

𝑬𝑬𝟐𝟐𝑬𝑬𝟑𝟑 = 𝒙𝒙𝟐𝟐 ⋅ 𝑾𝑾  (9)

Onde:

𝑾𝑾 =#𝑺𝑺𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊

∑

𝒊𝒊∈𝑯𝑯

  (10)

Os estados hidrológicos são definidos da seguin-

te forma:

𝑬𝑬𝟏𝟏: 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 < 𝑬𝑬𝟏𝟏𝑬𝑬𝟐𝟐  (11) 

𝑬𝑬𝟐𝟐: 𝒔𝒔𝒔𝒔𝑬𝑬𝟏𝟏𝑬𝑬𝟐𝟐 ≤ 𝑹𝑹 ≤ 𝑬𝑬𝟐𝟐𝑬𝑬𝟑𝟑  (12)

𝑬𝑬𝟑𝟑: 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 > 𝑬𝑬𝟐𝟐𝑬𝑬𝟑𝟑  (13)

Quando o usuário escolhe a opção do cálculo em 

Estados Hidrológicos, deve ser fornecido um valor 

de prioridade, por estado, para cada reservatório. 

A opção Estados Hidrológicos aumenta a flexibi-

lidade da simulação, já que os cálculos passam a 

considerar, mensalmente, o estado do sistema.

O estado hidrológico permite a otimização da 

rede de fluxo para o módulo de alocação por 

prioridade e para o módulo econômico. No mó-

dulo econômico é possível determinar curvas 

de demanda para cada estado hidrológico e até 

2 Equacionamento apresentado no manual do usuário do SSD Acquanet, disponibilizado em http://www.labsid.eng.br/software.aspx?id=14
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mesmo um custo para a água, respectiva a cada 

faixa do volume dos reservatórios. 

Este artigo, por hora, trata apenas do consumo 

urbano de água. A seguir é apresentada a meto-

dologia para a construção da curva de demanda 

por água para consumo urbano conforme a me-

todologia proposta.

 

2.2 Curva de demanda por água para  
consumo urbano

Diversos parâmetros exercem impacto na cons-

trução de uma curva de demanda urbana por 

água. Os principais se concentram na renda dos 

consumidores, na tarifa de água para uso urbano, 

no número de habitantes e em fatores climáticos 

(Foster e Beattie, 1979; Ruijs et al. 2008; Schleich 

e Hillenbrand, 2009; Chen e Yang, 2009). As cur-

vas de demanda também podem incorporar uma 

variável do tipo “dummy”3, como no caso da exis-

tência de rede de esgoto, ou para caracterizar pe-

ríodos de racionamento ou escassez hídrica, bem 

como para temperatura e/ou precipitação, depen-

dendo da região e de como se apresenta o com-

portamento do consumo perante essas variáveis. 

No caso da demanda por água para uso urbano, 

a elasticidade4 é muito maior em climas úmidos 

do que em climas áridos, mas o preço da água 

tem um efeito significativo no uso da água em 

qualquer tipo de região (James e Lee, 1971). Do 

ponto de vista de uma curva de demanda urbana 

por água, a elasticidade pode fornecer aspectos 

da sensibilidade no consumo com a variação do 

preço da água (Foster e Beattie, 1979). No entan-

to, a redução de vazões demandadas para consu-

mo urbano durante períodos de escassez hídrica 

por meio de instrumentos de incentivos, e de co-

mando e controle, enfrenta dificuldades na sua 

aceitação. Isso torna difícil obter a sustentabili-

dade financeira das companhias de saneamento, 

visto que a maioria das concessões sofre com as 

restrições de lucro zero (Olmstead et al. 2007).

Por exemplo, em relação à elasticidade do consu-

mo/preço na RMSP, a elasticidade do preço da água 

sob uma função de preços médios e marginais re-

sultou entre -0,45 e -0,50, enquanto a elasticidade 

da renda foi de 0,39 a 0,42 (Ruijs et al. 2008). 

Um dos problemas enfrentados na determinação 

das curvas de demanda é a incorporação das ex-

ternalidades ambientais, o que torna difícil a ta-

refa das concessionárias de realizar o seu plane-

jamento, necessitando de medidas econômicas e 

financeiras emergenciais para o gerenciamento 

dos recursos hídricos, principalmente nos perío-

dos de escassez hídrica.

No modelo hidroeconômico do Sistema Canta-

reira proposto neste estudo foi utilizada a curva 

de demanda por água para consumo urbano na 

RMC e RMSP por meio do auxílio da curva de de-

manda apresentada em Baltar (2001), que utiliza 

a Eq. 14. Na metodologia proposta neste artigo, 

o custo da tarifa a ser utilizado será um custo que 

leve em consideração a variabilidade hidrológica 

(escassez hídrica), conforme Eq. 15. 

3  Variável categórica transformada em valor numérico.
4  Variação do consumo em relação a variação do custo.

Ln(C)	=	0,24	–	0,57	.	Ln	(Ct)	+		0,32	.	Ln	(R)	+	0,05.F	+	0,56	DE          (14)

 

Ln(CEH)	=	0,24	–	0,57	.	Ln	(Ctescassez,EH)	+		0,32	.	Ln	(R)	+	0,05.F	+	0,56	DE          (15)
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Onde: 

C = o consumo mensal de água em m³; 

F = o número de pessoas na família;

R = a renda familiar mensal (R$); 

Ct = o custo por m³ de água;

DE = uma variável dummy que indica a existência 

ou não de esgoto (1 ou 0 respectivamente).

Para a construção da curva de demanda econô-

mica por água para consumo urbano na RMSP 

e RMC, a renda média familiar e a população 

urbana foram obtidas em Seade (2017). O nú-

mero de ligações de água, o preço médio da 

tarifa de água para consumo urbano, ligações 

de água e número de ligações ativas foram ob-

tidos no Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento (Snis, 2017). A Tabela 1 apresenta 

os dados utilizados para a construção da curva 

de demanda.

Tabela 1 - Dados utilizados na construção da curva de demanda

Município População 
Urbana (hab.)

Renda  
(R$/mês)

Demanda 
Diária (m³) Vazão (m³/s)

Tarifa média 
de Água  
(R$/m³)

Economias 
por Ligação

Ligações de 
Água hab/ligação

Americana 231,361.00 2,840.87 57,840.25 0.68 1.89 1.32 81,326.00 2.86

Amparo 69,291.00 2,495.00 17,322.75 0.20 2.02 1.09 24,299.00 2.31

Atibaia 138,351.00 2,664.58 34,587.75 0.41 3.80 1.13 50,792.00 2.50

Bragança Paulista 162,402.00 2,570.66 40,600.50 0.48 3.16 1.17 56,556.00 2.81

Campinas 1,167,192.00 3,709.91 291,798.00 3.45 4.65 1.45 374,907.00 3.10

Hortolandia 226,426.00 4,474.26 56,606.50 0.67 2.89 1.11 75,968.00 2.92

Itatiba 116,365.00 2,841.48 29,091.25 0.34 3.14 1.19 35,110.00 2.80

Jundiaí 403,769.00 3,281.51 100,942.25 1.19 2.80 1.62 114,354.00 3.43

Limeira 294,392.00 2,851.89 73,598.00 0.87 3.60 1.19 103,835.00 2.81

Nazaré Paulista 18,242.00 2,628.27 4,560.50 0.05 3.05 1.03 4,373.00 3.51

Paulinea 102,956.00 4,662.83 25,739.00 0.30 3.61 1.11 37,295.00 2.75

Pedreira 46,081.00 2,133.94 11,520.25 0.14 2.04 1.04 16,078.00 2.87

Piracicaba 387,507.00 3,261.96 96,876.75 1.15 3.63 1.18 157,712.00 2.47

Sumaré 279,151.00 3,744.53 69,787.75 0.82 2.56 1.13 88,866.00 3.04

Valinhos 123,268.00 3,230.16 30,817.00 0.36 2.52 1.46 38,221.00 3.09

Vinhedo 76,178.00 3,211.97 19,044.50 0.23 3.61 1.18 25,064.00 2.90

São Paulo 11,998,090.00 3,954.00 2,999,522.50 33.00 3.70 1.30 3,537,184.00 3.39

A construção da curva de demanda se baseou no 

custo da escassez da água. Sendo assim, foi con-

siderado um custo de tarifa média que suprisse 

o déficit de receita das concessionárias de sa-

neamento em cada município considerado, com 

base no volume de água demandado. A tarifa 

média da escassez de água adotou um consumo 

médio de 250 litos/hab.dia5 para determinação 

do volume demandado. Então, a partir desse vo-

lume de referência (100% do volume demanda-

do), foi calculada a tarifa média da escassez que 

suprisse o déficit de receita das concessionárias 

de abastecimento de água. A tarifa da escassez 

foi definida em proporcionalidade as faixas de 

operação do Sistema Cantareira6; dessa forma 

a inclusão das curvas de demanda no SSD hi-

droeconômico pode ser comparável em relação 

à fração do volume de água demandada. A Eq. 16 

apresenta o cálculo da tarifa média em função da 

escassez hídrica.

5  Foi utilizado um valor médio, já que as variações de consumo e perdas por distribuição são específicas para cada município. O volume de 
referência adotado atende todos os municípios considerados nas simulações, envolvendo todas as perdas do sistema.

6 Conforme a nova regra operacional do sistema de operação em faixas.

Vichete WD, Méllo Júnior, AV
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𝑪𝑪𝑪𝑪𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆,			𝑬𝑬𝑬𝑬 = 	 -.
𝑸𝑸𝑸𝑸	

𝑸𝑸𝑸𝑸. 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑬𝑬𝑬𝑬
4	. 𝑪𝑪𝑪𝑪5  (16)

Onde: 

C
tescassez,EH

 = a tarifa média com base no déficit de 

volume definido para cada fração do estado hi-

drológico considerado em R$/m³; 

C
t
 = a tarifa média em R$/m³; 

Q
d
 = a vazão demandada para abastecimento pú-

blico em m³/s; 

Fr
EH

 = a fração respectiva a cada estado hidroló-

gico EH em decimal. 

Foram utilizadas as frações de 1, 0.9, 0.8, 0.7, 

0.45 e 0.001. A fração 1, que corresponde a 

100% da vazão demandada, utilizou a tarifa mé-

dia já praticada7. 

A nova regra operacional do Sistema Cantareira 

foi discretizada em estados hidrológicos no mo-

delo hidroeconômico proposto. As vazões des-

pachadas para a RMSP representam 90%, 80%, 

70% e 45% da vazão demandada desse siste-

ma (33 m³/s). Para construir a curva de prejuízo 

evitado com base na tarifa média de escassez 

hídrica para todos os municípios considerados, 

levaram-se em consideração as mesmas fra-

ções utilizadas na nova regra operacional do 

Sistema Cantareira.

Para cada estado hidrológico, foi então deter-

minada a tarifa média de escassez de água para 

abastecimento urbano e calculado o consumo 

médio por ligação a partir da Eq. 15. Alguns nós 

de vazões demandadas utilizados no modelo hi-

droeconômico consideram o volume demandado 

para mais de um município. Devido a essa simpli-

ficação e à utilização de frações iguais às utiliza-

das na nova regra operacional do Sistema Can-

tareira, é possível agregar os prejuízos evitados 

para uma única fração do volume demandado e 

posterior utilização no modelo hidroeconômico. 

Antes de agregar os valores dos prejuízos evita-

dos, é necessário transformar o prejuízo evitado 

calculado com base em uma única residência tí-

pica, multiplicando pelo total de ligações urba-

nas respectivo a cada município. A Eq. 17 apre-

senta esse equacionamento.

A tarifa média utilizada no cálculo da curva in-

ternaliza os déficits econômicos devido à es-

cassez hídrica, em relação à tarifa média; isso 

representa os prejuízos evitados. Minimizar os 

prejuízos evitados significa maximizar os bene-

fícios econômicos. Os volumes demandados são 

utilizados em fluxo médio no período de cálculo 

utilizado (mensal). Entretanto, o SSD utiliza to-

dos as informações e dados na unidade de m³/s. 

Sendo assim, é necessário realizar a conversão 

dos valores obtidos nas curvas de prejuízos evi-

tados com base em volumes totais mensais, para 

uma referência de vazão média mensal.

A determinação do prejuízo evitado para cada 

fração do volume demandado é convertida em 

vazão média, representada por R$/(m³/s). A par-

tir da tarifa média de escassez hídrica pode ser 

utilizada na Eq. 16 para a determinação do res-

pectivo consumo urbano e posterior determina-

ção do custo da escassez pela Eq. 17.

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑬𝑬 = 		 &
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑬𝑬. 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆,𝑪𝑪𝑬𝑬

𝑸𝑸𝑸𝑸. 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑪𝑪𝑬𝑬
3 

 (17)

Onde: 

CEE
H
 = o custo da escassez para a respectiva fra-

ção do estado hidrológico EH em R$/(m³/s); 

C
EH

 = o consumo total de cada município com 

base no consumo de cada ligação para a fração 

respectiva ao estado hidrológico EH multiplicado 

multiplicada pelo total de ligações de água ex-

pressa em m³.

7 Referente ao ano de 2017.
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Tabela 2 - População de cada município e a sua vazão demandada de referência

Demanda Municípios População Demanda  
Média Diária (m³) Vazão m³/s

D1 Bragança Paulista 162,402.00 40600.5 0.470 0.47

D2

Bom jesus dos perdoes 23025 5756.25 0.067

1.38

Valinhos 123,268.00 30817 0.357

Vinhedo 76,178.00 19044.5 0.220

Itatiba 116,365.00 29091.25 0.337

Atibaia 138,351.00 34587.75 0.400

D3 Reversão Jundiaí 403,769.00 100942.25 1.200 1.20

D4 RMSP 11,998,090.00 2999522.5 33.000 33.00

D5 Buenópolis  - 5.000 5.00

D6 Valinhos monit  - 12.000 12.00

D7 Amparo 69,291.00 17322.75 0.200 0.20

D8
Pedreira 46,081.00 11520.25 0.133

0.13
Jaguariuna 0

D9

Campinas 1,167,192.00 291798 3.377

4.84Sumaré 279,151.00 69787.75 0.808

Hortolândia 226,426.00 56606.5 0.655

D10

Petrobras  - 0.500

1.65Paulínea 102,956.00 25739 0.298

Limeira 294,392.00 73598 0.852

D11 Americana 231,361.00 57840.25 0.669 0.67

D12 Dreno  - 999.000 999.00

Fazendo-se os cálculos proporcionais a cada fra-

ção de vazão demandada e a sua respectiva tari-

fa média de escassez com base nas Eq. 15 e 16, 

foram obtidas as curvas de prejuízos evitados a 

serem consideradas no modelo hidroeconômico 

proposto. A Fig. 4 apresenta as curvas de deman-

da para cada vazão urbana demandada e discre-

tizada no SSD AcquaNet.
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Figura 4 - Curvas de prejuízo evitado por água para abastecimento urbano

A seguir são apresentadas a caracterização do 

Sistema Cantareira e a configuração do SSD hi-

droeconômico proposto com o auxílio do softwa-

re AcquaNet.
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2.3 Caracterização do Sistema Cantareira

O sistema Cantareira8 é composto por cinco re-

servatórios com um volume total de 1.492,45 

hm³ para abastecer uma população urbana de 

aproximadamente 8 milhões de habitantes na 

RMSP. Os reservatórios desse sistema são: Jagua-

ri-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. 

Parte dos reservatórios desse sistema estão lo-

calizados na bacia dos rios Piracicaba-Capiva-

ri-Jundiaí (PCJ), onde está localizada a RMC. O 

reservatório Jaguari-Jacareí possui um volume 

total de 1.047,49 hm³, o Reservatório Cachoeira 

possui 116,57 hm³, Atibainha o volume total é de 

295,46 hm³ e o reservatório Paiva Castro possui 

um volume de 32,93 hm³. 

Na rede de fluxo discretizada para o modelo hi-

droeconômico do Sistema Cantareira foi consi-

derada a reversão Jaguarí-Atibainha (inaugurada 

em 03/03/20199). Também foram considerados 

os cenários com a implantação dos reservatórios 

de Pedreira e Duas Pontes, assim como o reserva-

tório previsto pela Sanasa no rio Atibaia. Nas si-

mulações foi considerado apenas um sentido da 

reversão Jaguari-Atibainha, com vazão média de 

5,13 m³/s no sentido do reservatório Atibainha. 

O reservatório de Pedreira possui um volume útil 

de 32 hm³, no reservatório de Duas Pontes o vo-

lume útil é de 52 hm³ e no reservatório previsto 

pela Sanasa10 o volume útil é de 17 hm³. A confi-

guração considerada para as adutoras do Sistema 

Adutor Regional do PCJ foi embasada nos estudos 

do DAEE, sendo utilizada a Alternativa 3 (esquema 

1) apresentada no referido documento11.

A Fig. 5 apresenta a rede de fluxo do Sistema 

Cantareira discretizada para o modelo de otimi-

zação hidroeconômico proposto.

8 Resolução conjunta DAEE/ANA n. 925, de 29 de maio de 2017 – documento n. 00000.031749/2017-55
9 http://www.saopaulo.sp.gov.br
10 http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/comunicacao/sanasa_apresentacao_cantareira.pdf
11  Disponível em http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2175:sistema-adutor-reginal-pcj--

sarpcj&catid=3:newsflash

 
Figura 5 - Rede de fluxo do Sistema Cantareira discretizada para a otimização proposta.
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Os dados de vazões afluentes dos reservatórios, 

demandas e pontos de monitoramento cobriram 

o período de jan/1930 e dez/201612.

2.4 Configuração do SSD

O módulo econômico do SSD AcquaNet permite 

a inclusão de um custo da água no reservatório. 

Esse custo pode ser crescente em função da re-

dução do volume no reservatório. Entretanto, 

essa abordagem não foi necessária já que se uti-

lizou uma curva de prejuízo evitado com base no 

custo da escassez da água. Cabe salientar que, 

no caso de estudos hidroeconômicos de aloca-

ção de água, o custo do estoque do “suprimento” 

não está relacionado com a curva de demanda, 

que por sua vez já contempla a variação do con-

sumo em relação a variação do custo.

Os cenários otimizados no SSD AcquaNet em seu 

módulo de alocação (priority based) e no módulo 

econômico (hidroeconômico) foram: 

• Cenário A: Sistema Cantareira com a reversão 

Jaguari-Atibainha;

• Cenário B: Sistema Cantareira com a reversão 

Jaguari-Atibainha e os reservatórios de Pedreira 

e Duas Pontes;

• Cenário C: Sistema Cantareira com a rever-

são Jaguari-Atibainha, os reservatórios de Pe-

dreira e Duas Pontes e as adutoras do Sistema 

Adutor PCJ;

• Cenário D: Sistema Cantareira com a reversão 

Jaguari-Atibainha, os reservatórios de Pedreira 

e Duas Pontes, as adutoras do Sistema Adutor 

PCJ e o reservatório previsto pela Sanasa no  

rio Atibaia;

• Cenário E: Sistema Cantareira com a reversão 

Jaguari-Atibainha, os reservatórios de Pedreira e 

Duas Pontes e o reservatório previsto pela Sana-

sa no rio Atibaia;

• Cenário F: Sistema Cantareira com a reversão 

Jaguari-Atibainha e o reservatório previsto pela 

Sanasa no rio Atibaia;

Os reservatórios do Sistema Cantareira foram 

simulados com os estados hidrológicos confor-

me a nova regra operacional13. A fim de avaliar 

o impacto da nova regra operacional do sistema 

Cantareira na RMC e na disponibilidade hídri-

ca regional, após a análise dos cenários acima,  

foi escolhido o Cenário D para a otimização que 

considera os estados hidrológicos em todos os 

reservatórios considerados na discretização.  

A seguir é apresentada a análise dos resultados 

obtidos.

2.5 Análise dos resultados

A análise dos resultados foi elaborada com base 

em indicadores de disponibilidade hídrica e ga-

rantia de atendimento das vazões demandadas. 

A escassez hídrica e a sua respectiva disponibi-

lidade foram calculadas conforme indicadores 

apresentados em Xu e Wu (2017), sendo utilizado 

para a escassez hídrica o indicador de Falknmak 

(FI), onde foi calculado mensalmente o volume 

fornecido durantes os 12 meses seguintes para 

a população urbana considerada nesse artigo. A 

Eq. 18 apresenta o cálculo do FI.

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 	
%∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄).)+,,

) -. 31.557.600	
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃	𝑈𝑈   (18)

12  Dados obtidos no documento: Dados de referência acerca da outorga do Sistema Cantareira, 30 de abril de 2016 – disponível no endereço 
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sof/Renovacao_Outorga/DDR_Sistema_Cantareira.pdf. O período de março a dezembro de 2016 foi 
obtido no sistema hidroweb da ANA referente a cada estação de coleta de dados de vazão afluente dos reservatórios do Sistema Cantareira.

13  Minuta da outorga do Sistema Cantareira para operação em Faixas disponível em: http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sof/Renovacao_
Outorga/2_Minuta.Resol.Conj.ANA.DAEE_Cantareira%20_Opera%C3%A7%C3%A3o_15.05.17.pdf
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Onde: 

FI = o indicador de Falknmak expresso em m³/

hab.ano; 

Qf = a vazão fornecida para todas as vazões de-

mandadas no mês i expressa em m³/s; 

Pop U = a população urbana referente às vazões 

demandadas em hab.

A Tabela 3 apresenta a escala de classificação 

com base no indicador de Falknmak.

Tabela 3 - Classificação de Falknmak

Classificação Indicador (m³/hab.ano)

Sem estresse > 1.700

Estresse 1000 - 1700

Escassez 500 - 1000

Escassez Absoluta < 500

A disponibilidade hídrica levou em consideração 

o cálculo de dois indicadores. Foi calculada a va-

zão demandada de atendimento com garantia de 

95% do tempo da série histórica simulada para a 

RMSP e nos Pontos de Monitoramento 3D-009T 

e 3E-007T. Também se realizou o cálculo do vo-

lume disponível, armazenado em relação à popu-

lação total abastecida ao final de cada período 

de simulação (Xu e Wu, 2017). A Eq. 19 apresenta 

o cálculo do volume per capita armazenado (VPA) 

por habitante.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉$ = 	
𝑉𝑉𝑉𝑉$

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃	𝑈𝑈  (19)

Onde: 

VPA = o volume per capita armazenado total dis-

ponível ao final do mês i, expresso em m³/hab.

mês; 

Vf
i
 = o volume total armazenado nos reservató-

rios do sistema ao final de cada mês de simula-

ção, expresso em m³. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos 

dos parâmetros e indicadores calculados a partir 

das simulações no SSD, considerando o módulo 

de alocação e o módulo econômico.

3 RESULTADOS 
A Tabela 4 apresenta os resultados dos indica-

dores FI e VPA, onde também é apresentado o 

percentual do tempo que cada cenário simulado 

possui com um FI na classe de escassez (500 < m³/

hab.ano < 1.000). A Tabela 5 apresenta as vazões 

com 95% (Q95) de permanência mínima durante 

o período simulado para a RMSP, e a Tabela 6 apre-

senta os resultados comparativos entre o modelo 

de alocação (priority based) com o modelo hidroe-

conômico proposto, apenas para o Cenário D.

Tabela 4 - Resultado dos indicadores FI e VPA

Cenário

SSD (priority based) SSD (hidro econômico)

VPAmin FI min FI (escassez) VPAmin FI min FI (escassez) 

m³/hab.mês m³/hab.ano % tempo m³/hab.mês m³/hab.ano % tempo

Cenário A 20.99 965.98 0.57 20.61 796.11 2.01

Cenário B 19.42 943.29 0.96 26.27 834.74 1.63

Cenário C 18.00 966.18 0.67 26.28 896.32 1.34

Cenário D 18.00 986.10 0.57 26.28 895.07 1.34

Cenário E 19.42 932.90 1.53 26.27 763.04 2.97

Cenário F 20.99 983.08 0.57 20.61 879.01 1.05
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Tabela 5 - Vazões Q95 para a RMSP

Cenário
Q95 - RMSP (m³/s)

SSD - Alocação SSD - Hidroeconômico

Cenário A 28.18 27.36

Cenário B 27.43 27.00

Cenário C 27.80 27.84

Cenário D 27.80 27.76

Cenário E 27.53 27.00

Cenário F 27.53 27.00

Tabela 6 - Resultado do Cenário D

Parâmetros Unidade
SSD (hidroeconômico)

Estados Hidrológicos Sem Estados Hidrológicos*

FI (escassez) % tempo 1.26 1.34

FI min m³/hab.ano 903.36 895.07

VPAmin m³/hab.mês 24.91 26.28

Q95 - ESI m³/s 27.96 27.76

Q95 - 3E007T m³/s 7.39 7.01

Q95 - 3D009T m³/s 2.50 2.41

Benefício econômico R$/ano R$ 3.589 bi R$ 3.585 bi

* sem o estado hidrológico nos reservatórios de Pedreira, Duas Pontes e no reservatório proposto pela Sanasa.

Com base nos resultados do modelo hidroeco-

nômico, os prejuízos evitados estão na ordem de  

R$ 3 bilhões (média anual). A Tabela 7 apresenta 

os resultados obtidos.

Tabela 7 - Resultados dos benefícios econômicos14 

Cenário Benefício médio anual (106 R$/ano)

Cenário A 3.656,00

Cenário B 3.560,00

Cenário C 3.585,00

Cenário D 3.585,00

Cenário E 3.561,00

Cenário F 3.657,00

Cabe salientar que os resultados obtidos não 

representam a operação realizada pelas com-

panhias de saneamento dessa região durante o 

período da crise hídrica (2014-2016).

4 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS
O módulo econômico do SSD AcquaNet utilizado 

neste artigo realiza a otimização mensal da série 

histórica. Isso significa que o SSD não realiza a oti-

mização global, levando em consideração a previsão 

dos próximos períodos com base na série histórica 

utilizada. Entretanto, os algoritmos que calculam a 

otimização global não apresentam uma diferença 

significativa nos resultados (Schardong, 2006).

A utilização de curvas de prejuízos evitados com 

base em uma tarifa média de escassez hídrica se 

apresenta como uma promissora ferramenta para 

incorporar parâmetros econômicos nas tomadas 

de decisão quanto à alocação de água em siste-

mas de abastecimento complexos. Os valores dos 

benefícios econômicos obtidos são expressivos 

em qualquer cenário simulado neste artigo, no 

entanto há razoabilidade nos valores obtidos15. 

14 Referente a valores correntes de 2017.
15  Se for observado que as vazões demandadas para consumo urbano utilizado nesse artigo somam 43,69 m³/s, ao dia corresponde a um 

volume de 3.676.174,00 m³ o que representa 183.808,70 galões de 20 litros cada. Considerando um preço médio de R$/galão 15,00 o valor 
anual chega a R$/ano 1.012.520.665,12. Essa aproximação desconsidera o aumento do custo do galão em função do aumento da procura e 
a redução da disponibilidade do abastecimento público. Em Mohor, 2017 o prémio de um seguro para cobrir a escassez hídrica é da ordem 
de 0.5% do PIB regional. Nesse artigo o prejuízo evitado com a utilização da tarifa de escassez chega a aproximadamente 2,91% do PIB 
regional (IBGE, 2017).
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Esses benefícios econômicos são os prejuízos evi-

tados nas receitas das companhias de saneamen-

to com base em um custo de escassez da água. 

Deve-se observar que os benefícios econômicos 

não apenas representam a redução da receita 

nas companhias de saneamento. Devido à escas-

sez hídrica e à consequente redução das receitas, 

os municípios e estados passam a recolher um 

menor valor dos impostos e tributos arrecadados 

sobre o abastecimento de água, assim como a 

redução das arrecadações devidas na cobrança 

pelo uso da água nas Agências de Bacias.

Quando comparado o modelo de otimização de 

alocação (priority based) em relação ao modelo hi-

droeconômico, nota-se um trade-off (troca) entre 

a vazão que o sistema Cantareira despacha para a 

RMSP e para a RMC. Isso também impacta no vo-

lume final resultante nos reservatórios do sistema. 

O aumento do VPA mínimo significa que o modelo 

hidroeconômico fornece maior volume de água 

para as demandas inseridas no SSD, e por sua vez, 

reduz o volume final dos reservatórios, aferido na 

redução do FI mínimo. Conforme os resultados 

apresentaram, a RMSP e a RMC vivem constante-

mente sob uma condição de estresse hídrico, com 

a maior parte do tempo nessa classificação, nun-

ca acima de 1.700 m³/hab.dia e nunca abaixo de  

500 m³/hab.ano (escassez absoluta).

Do ponto de vista qualitativo, o aumento de água 

disponibilizado para o consumo urbano pode ser 

considerado como uma melhoria do bem-estar 

e consequentemente um benefício social para a 

população urbana. Nessa linha, o modelo hidroe-

conômico, além de minimizar os prejuízos oriun-

dos das perdas nas receitas das companhias de 

saneamento, também promove o aumento do 

benefício social da população urbana.

Em relação à nova regra operacional do Sistema 

Cantareira por faixas, apresenta-se como um 

importante instrumento para alocação de água 

nos reservatórios do sistema como um todo. De 

acordo com a Tabela 6, foram apresentados os 

resultados que confirmam que os reservatórios 

implantados na RMC também devem possuir re-

gras operacionais semelhantes à regra utilizada 

no Sistema Cantareira para assim elevar a segu-

rança hídrica regional.

Para a gestão dos volumes urbanos demandados 

de água para abastecimento, existe um limite de 

utilização dos instrumentos econômicos. Esse li-

mite é considerado o consumo de água per capita 

mínimo recomendado pelas agências de saúde. 

Pode-se notar que, no caso da região abastecida 

pelo Sistema Cantareira, as medidas considera-

das para a gestão da demanda ainda se mantêm 

no comportamento da população mesmo após o 

término da crise hídrica e posterior cancelamen-

to das medidas adotadas. Por exemplo, o muni-

cípio de São Paulo passou de um consumo per 

capita diário de 180 L antes da crise hídrica para 

145 L16 durante e posterior à crise. Esse tipo de 

mudança cultural no comportamento de consu-

mo de água provoca alteração nas curvas de de-

mandas e curvas de prejuízos evitados.

Adicionalmente, em grande parte dos sistemas 

tarifários que as companhias de saneamento 

utilizam observa-se que não ocorre a inclusão 

das externalidades ambientais, que nesse caso, 

seriam representadas pelo custo da escassez da 

água devido à variabilidade hidrológica, que im-

pacta não somente a quantidade mas também a 

qualidade da água devido à redução do potencial 

de diluição dos corpos hídricos. Destaca-se que 

a curva de prejuízo evitado utilizada nesse estu-

do considerou apenas a escassez física da água; 

também poder-se-ia considerar que para cada 

fração das vazões demandadas, haveria um cus-

to adicional para o tratamento dessa água para 

sua utilização a jusante do nó de consumo.

16 Informações obtidas no SNIS.
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5 CONCLUSÕES
A tomada de decisão quanto à alocação de água 

em sistemas complexos de abastecimento urba-

no é uma difícil tarefa para todos os envolvidos 

nesse processo. A curva de prejuízo evitado com 

base em uma tarifa média de escassez hídrica 

se apresenta como uma importante ferramenta 

a ser utilizada no planejamento da alocação da 

água e na definição de regras operacionais, re-

gulamentações nas agências reguladoras e pla-

nejamento econômico-financeiro das compa-

nhias de saneamento. 

No estudo de caso utilizado neste artigo, deve- 

se considerar que a interligação dos sistemas de 

abastecimento e a flexibilização das manobras 

operacionais para o abastecimento da RMSP por 

mais de um sistema produtor de água são fatores 

que atenuam a escassez hídrica nessa região. A 

utilização do cálculo da tarifa média de escassez 

hídrica apenas para a perda de receita das com-

panhias de saneamento para o abastecimento 

urbano faz um trade-off (troca) entre o volume 

armazenado e despachado de vazões para as 

demandas econômicas. A consideração dos es-

tados hidrológicos nos reservatórios da RMC ob-

teve um melhor resultado nas vazões garantidas 

em 95% do tempo. Isso porque ocorre um maior 

despacho de vazões para o consumo urbano, que 

pode ser interpretado como um benefício social. 

A partir da análise dos resultados obtidos e dos 

indicadores utilizados na avaliação, o Cenário D 

é o que se apresenta como a melhor alternativa 

para a RMSP e RMC. Esse cenário foi o que apre-

sentou o maior benefício econômico, o menor 

tempo de permanência na condição de escassez 

hídrica (FI), o maior volume per capita armazena-

do (VPA). Esse cenário garante a segunda maior 

vazão Q95 para a RMSP, sendo apenas 0,28% in-

ferior a maior vazão Q95. 

O conhecimento prévio das externalidades am-

bientais permite um melhor conhecimento dos 

impactos hidroeconômicos para os diversos ato-

res e setores usuários. A metodologia do custo da 

escassez da água, baseada na variabilidade hi-

drológica, e a utilização em um modelo de otimi-

zação de alocação hidroeconômico é promissora 

para o desenvolvimento de regras operacionais 

e regulamentações para os períodos de escassez 

hídrica. Os modelos hidroeconômicos permitem 

buscar a sustentabilidade econômica dos servi-

ços de abastecimento e a consequente garantia 

da disponibilidade hídrica com pleno funciona-

mento das infraestruturas hídricas.

Recomenda-se a inclusão dos demais sistemas 

de abastecimento da RMSP e a incorporação das 

demandas rurais, industriais e para geração de 

energia com as suas respectivas curvas de pre-

juízos evitados no modelo hidroeconômico apre-

sentado neste artigo para uma análise da aloca-

ção da água integrada. 
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Resumo
Esta revisão descreve o comportamento do mercúrio (Hg) no ambiente, desde sua origem até as implicações no 

ecossistema e na saúde humana. O Hg constitui um dos poluentes de maior risco para o equilíbrio ecológico e saúde 

humana, justificado pela elevada toxicidade e potencial de bioacumulação e biomagnificação através da cadeia 

alimentar. Nos solos a mobilidade do Hg é controlada pelas espécies do elemento e pelos atributos do solo, como 

pH, matéria orgânica e mineral de argila. Em plantas, o Hg afeta a fotossíntese, a absorção de nutrientes e a trans-

piração, porém algumas plantas desenvolveram mecanismos para tolerar esse metal, como acumular altas concen-

trações nas raízes sem translocá-lo para as partes aéreas. Foram abordadas as principais fontes de Hg, os métodos 

de determinação usados para quantificar esse metal e a ocorrência em ecossistemas e seus desdobramentos, bem 

como foram identificadas áreas com elevadas contaminações por diferentes fontes, com destaque para contami-

nação industrial e mineração. Dessa forma, mais estudos devem ser replicados, no intuito de garantir saltos para 

promover a redução da emissão e incorporação ao sistema, assim como recuperar as áreas já contaminadas.

Palavras-chave: Mercúrio. Saúde Humana. Meio Ambiente.

Abstract
This review describes the behavior of mercury (Hg) in the environment, from its origin to the implications on the ecosys-

tem and human health. Hg is one of the pollutants at greatest risk for ecological balance and human health, justified by 

the high toxicity and potential for bioaccumulation and biomagnification through the food chain. In soils the mobility 

of Hg is controlled by the element species and soil attributes, such as pH, organic matter and clay mineral. In plants Hg 

affects photosynthesis, nutrient absorption and transpiration, but some plants have developed mechanisms to tolerate 

this metal, such as accumulating high concentrations in the roots without translocating it to the aerial parts. The main 

sources of Hg, the methods of determination used to quantify this metal and its occurrence in ecosystems and their con-

sequences, as well as areas with high contamination by different sources were identified, especially industrial contamina-

tion and mining. Thus, more studies must be replicated, in order to guarantee jumps to promote emission reduction and 

incorporation into the system, as well as to recover already contaminated areas.

Keywords: Mercury. Human Health. Environment.
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1 INTRODUÇÃO
O mercúrio pode ser liberado para o ar ou outros 

meios quando esses materiais são queimados, 

processados ou eliminados, além disso ele está 

presente em diversas matérias-primas, como 

carvão, petróleo, madeira e jazidas de minerais 

diversos. Desde o surgimento dos seres huma-

nos, e mais fortemente a partir da Revolução 

Industrial, fontes antrópicas têm tido uma con-

tribuição significativa para a distribuição do 

mercúrio e seus compostos no meio ambiente 

(WHO, 2003).

O mercúrio (Hg) é um metal naturalmente en-

contrado na crosta terrestre, ocorrendo no ar, 

no solo e na água. O Hg é o único metal líquido 

a temperatura ambiente e pode ser encontrado 

nas formas químicas metálica ou elementar (Hg0) 

inorgânica, principalmente na forma de sais 

mercuriais (HgCl
2
, HgS) e mercuroso (Hg

2
Cl

2
), e 

orgânica ligado a radicais de carbono, como me-

til mercúrio e etil mercúrio. Diferentes espécies 

de mercúrio possuem diferentes propriedades 

químicas, biodisponibilidade e toxicidade (ASA-

DUZZAMAN et al., 2015).

Cerca de 30% do Hg emitido para atmosfera é 

proveniente de atividades antrópicas, de proces-

sos industriais e, principalmente na obtenção do 

ouro, que é bastante frequente. No ambiente, o Hg 

também é incorporado de forma natural, devido à 

gaseificação da crosta terrestre, a emissões vul-

cânicas e à evaporação natural de corpos d’água.

Na Amazônia, a principal forma de emissão de 

Hg é advinda das atividades garimpeiras. Segun-

do Sá (2006), os primeiros registros de garimpa-

gem de ouro na  Amazônia são do século XVIII, 

tendo um aumento significativo na década de 

70 do século passado devido ao valor recorde do 

preço do ouro no mercado internacional. A partir 

do final dos anos 70, as atividades de mineração 

contribuíram para elevadas emissões de mer-

cúrio no ambiente (SANTOS et al., 2003). O Hg é 

utilizado no garimpo como forma de obter o ouro 

contido nos sedimentos das lavras garimpeiras. 

O trabalho desenvolvido nas lavras garimpeiras 

nos anos 70 era exclusivamente manual, locali-

zando-se nas planícies de inundação dos cursos 

d’água, nos paleo-aluviões e, mais raramente, 

em aluviões ativos. O mercúrio apresenta-se 

como um elemento nocivo à saúde humana e 

pode causar doenças como epilepsia (CAITO e 

ASHNER, 2015), infarto do miocárdio (GENCHIN 

et al., 2017) e distúrbios respiratórios (HEINRICH 

et al. 2017), além de ser prejudicial ao meio am-

biente, devido sua alta mobilidade e facilidade 

de se incorporar a outros elementos químicos. 

Atualmente a principal fonte de contaminação 

por mercúrio na Amazônia é a ingestão do conta-

minante por animais gerando ao longo do tempo 

a bioacumulação desse metal na cadeia alimen-

tar (ARRIFANO et al., 2018).

A agressão antrópica ao ambiente tem sido con-

siderada de diversas formas mais agressivas ao 

longo da história do ser humano. O uso indiscri-

minado do mercúrio é mostrado como um dos 

exemplos mais representativos do que o homem 

pode causar danos aos ciclos naturais. 

2 OBJETIVOS
Esta revisão tem como objetivo aprofundar o co-

nhecimento sobre a ocorrência de mercúrio em 

solos e plantas, descrição dos métodos de de-

terminação do metal; mercúrio no ecossistema 

amazônico, mobilidade do mercúrio no solo e 

sedimentos, assim como os impactos ambientais 

causados por esse metal.

3 METODOLOGIA 
3.1 Fontes de Mercúrio

Entre os metais tóxicos, o mercúrio (Hg) é um dos 

poluentes ambientais mais perigosos. A toxici-
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dade e mobilidade ambiental dos compostos de 

mercúrio estão intimamente relacionadas à sua 

forma química (DAGO et al., 2014). Este é um me-

tal pesado não abundante na natureza; sua pro-

dução mundial está estimada em 10.000 t ano-1, 

sendo que Canadá, Rússia e Espanha são os prin-

cipais produtores. Esse metal tem sido utiliza-

do nas mais diversas áreas, como: produção de 

plantas clori-alcali; produção de monômero de 

cloreto de vinil (acetaldeído); baterias; lâmpadas 

fluorescentes e principalmente em mineração de 

ouro (KABATA-PENDIAS, 2011). 

As maiores emissões de Hg global para atmos-

fera ocorrem devido à combustão de combustí-

veis fosseis (PACYNA, 2011). Devido a sua rápi-

da industrialização, o continente asiático é um 

dos maiores emissores de Hg para atmosfera 

no mundo, destacando a China como o país que 

mais emite esse metal tóxico para o ar. Estudo 

realizado por Feng et al. (2005) na província de 

Guizhou, na China, relata que as emissões de Hg 

para o ecossistema chegaram a 55,5 t ano-1 com 

a queima de carvão como combustível industrial. 

A emissão de mercúrio para atmosfera é um gran-

de problema a ser discutido, tendo em vista que é 

um dos principais motivos de mobilização desse 

metal para outros ecossistemas, pois o mercúrio 

é um elemento que dispersa rapidamente pelo 

ar. As emissões de Hg para a atmosfera podem 

ocorrer durante a produção e o consumo de bens 

industriais, eliminação de resíduos e re-emissão 

de superfícies aquáticas e terrestres. A produção 

de bens industriais é de longe a principal fonte de 

emissões atmosféricas de Hg.

Segundo o estudo Global Mercury Assessment 

2013 (ONU, 2013), as emissões de Hg na mine-

ração dobraram desde 2005, chegando a 727 

toneladas, correspondendo a 35% do total mun-

dial, enquanto a queima de carvão mineral é res-

ponsável por 475 t das emissões anuais. De 2005 

a 2010 houve uma diminuição das emissões de 

Hg na Ásia, porém este ainda continua sendo o 

continente com maiores índices de emissão Hg 

no mundo (Fig. 1). Por outro lado, observa-se que 

na América do Sul a emissão foi de pouco mais 

de 200 t de Hg. Um dos motivos que levam ao 

aumento da emissão de Hg para atmosfera na 

América do Sul é o crescimento acentuado do 

desmatamento na Amazônia. De acordo com Pé-

rez (2013), são liberadas aproximadamente 12 t 

de Hg com a queima da vegetação e exposição 

do solo superficial da floresta, e estima-se que 

a taxa de desmatamento na região entre 2000 e 

2010 foi de 1,7 milhões de hectares.

Outro fator que explica o aumento de emissão 

de Hg para a atmosfera sul-americana é a uti-

lização desse metal em atividades garimpeiras, 

principalmente na região norte do Brasil. Sabe- 

se que o Hg tem a capacidade de formar amál-

gamas com outros metais, sendo que isso leva à 

utilização de Hg em atividades garimpeiras para 

captura do ouro contido nos sedimentos.

Recentemente, a Global Mercury Assessment 

(ONU, 2018) publicou outro estudo sobre a emis-

são global de mercúrio para o ano de 2015 (Fig. 

2). O estudo avaliou todas as regiões e descobriu 

que houve um aumento global de emissão se 

comparado a 2010. Em 2010, a emissão global 

de Hg foi de 1850 toneladas por ano; já em 2015 

esse valor aumentou 35%, chegando a 2500 to-

neladas por ano. Existem várias explicações para 

esse aumento como, por exemplo, o aumento de 

atividades econômicas industriais e o aumen-

to de atividade econômica em algumas regiões, 

como a China.
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Figura 1 - Estimativas das emissões antropogênicas de mercúrio anuais de diferentes continentes /regiões, 1990-2010. 

Fonte: ONU, 2013.
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Figura 2 - Estimativas das emissões antropogênicas de mercúrio anuais de diferentes continentes/regiões, 2015 
Fonte: ONU, 2018

3.2 Mercúrio no ecossistema

3.2.1 Hg em solos

A concentração de metais pesados em solos é de-

pendente do material que deu origem àquele solo. 

Além da natureza do material de origem, outros 

fatores, como o teor e a composição da fração 

argila, conteúdo de matéria orgânica e condições 

físico-químicas dos solos, podem influenciar a con-

centração em metais pesados no solo. A concen-

tração natural de Hg em solos em todo o mundo 

varia entre 0,58 e 1,8 mg kg-1, e em média a con-

centração estimada é de 1,1 mg kg-1, sendo que os 

Cambissolos e Histossolos são as classes de solo 

que apresentam maiores teores de Hg em sua es-

trutura pedológica (KABATA-PENDIAS, 2011). O Hg 
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não é muito móvel durante o intemperismo, apesar 

de formar várias espécies iônicas (Fig. 3), tendendo 

a ser retido fortemente no solo quando é adiciona-

do na forma elementar ou como complexo iônico e 

catiônico (CARVALHO, 2011).

 
Figura 3 - Espécie iônica e transformações de 
compostos mercuriais em solos. (1) Redução  

(2) Oxidação (3) Formação de compostos orgânicos  
(4)  Hidratação R: CH3, CH3CH2, C6H5. 

Fonte: Kabata-Pendias (2011).

Na sua forma mais tóxica, o metil mercúrioafeta 

a atividade microbiana do solo e destrói ecossis-

temas aquáticos. O conhecimento da dinâmica 

de mercúrio nos solos possibilita a utilização de 

práticas preventivas e mitigadoras mais eficien-

tes de forma a gerenciar a disponibilidade des-

se elemento, sua distribuição no ambiente e sua 

transferência para a cadeia alimentar. Por ser um 

metal que não sofre biodegradação, o Hg pode 

permanecer no ambiente por um longo período, 

e o tempo de permanência é o que determina o 

grau de contaminação no ecossistema.

Soares et al. (2015) analisaram 25 amostras de 

solo (PVA: Argissolo Vermelho-Amarelo distró-

fico típico; LVA: Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico típico; LVd: Latossolo Vermelho dis-

trófico típico; LVAd1: Latossolo Vermelho-Ama-

relo distrófico húmico; LVj: Latossolo Vermelho 

Perférrico húmico; NVef : Nitossolo Vermelho 

eutrófico típico; TCp: Luvissolo Crômico Pálico 

abrúptico; CXbe: Cambissolo Háplico Tb eutró-

fico latossólico; CXbd: Cambissolo Háplico Tb 

distrófico típico; FFcd1, FFcd2: Plintossolo Pé-

trico concrecionário distrófico; CXd: Cambissolo 

Háplico distrófico; RQo: Neossolo Quartzarêni-

co órtico latossólico; LVAd2: Latossolo Verme-

lho-Amarelo distrófico) para descobrir qual é o 

teor de Hg encontrado naturalmente no solo. Em 

seu estudos verificou-se que 48% do solo apre-

sentam teor de Hg abaixo do valor de referência 

 (21 µg kg-1). Duas amostras demonstraram teores 

de Hg entre 50 e 100 µg kg-1 (LVj-B e PVA-A), sete 

amostras apresentaram teores de Hg entre 100 e  

150 µg kg-1 (LVAd1-A, LVAd1-B, LVd-A,  

LVd-B, TCp-A, TCp-B e NVef-B), três entre 150 e  

200 µg kg-1 (NVef-A, CXbd-B e CXbe-A) e ape-

nas uma acima de 200 µg kg-1 (CXbe-B). Dentre 

as amostras com teores mais altos de Hg encon-

tram-se os solos eutróficos avermelhados NVef e 

CXbe originários de basalto e calcário, respecti-

vamente. De maneira geral, os teores de Hg en-

contrados nos solos estão acima das faixas en-

contradas na literatura para os teores do metal 

nos respectivos materiais litológicos de origem, 

o que pode significar que no processo pedogené-

tico o Hg se concentra, diferentemente dos cá-

tions mais móveis. É claro que não se pode excluir, 

mesmo para solos de mata nativa, a contribuição 

de Hg atmosférico, que pode ser transportado 

de fontes poluidoras distantes (GONZÁLEZ-FER-

NÁNDEZ et al., 2014). Estudos recentes também 

mostraram a importância dos processos de quei-

ma na remobilização do mercúrio no ecossiste-

ma amazônico (PEREZ et al., 2014).

Em estudos realizados por Różański et al. (2016) 

verificou-se que a mobilidade e a disponibilida-

de de mercúrio nos solos analisados foram muito 

baixas, com percentuais médios de 0,28 e 2,45% 

do total do metal, respectivamente. Dependia 

principalmente da textura, da quantidade de 

matéria orgânica e do pH do solo. A porcentagem 

de mercúrio ligado à matéria orgânica variou de 

Mercúrio no meio ambiente: uma revisão sobre seus efeitos toxicológicos e as principais fontes de emissão

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 127-139 | Abr a Jun, 2021



132

2,34 a 73,70% do conteúdo total deste metal e 

foi correlacionada com a quantidade de argila e 

óxidos de Fe. 

O processo de migração de Hg para o solo é bas-

tante limitado, mesmo com quantidade baixa o 

conteúdo desse metal é construído lentamente na 

superfície do solo. Por outro lado, as perdas de Hg 

do solo por volatilização acentuam-se com o au-

mento da temperatura e da alcalinidade do solo. 

As crescentes taxas de metilação nas águas e 

nos sedimentos são influenciadas pelo aumento 

da matéria orgânica, o que é atribuído ao efeito 

estimulante de nutrientes orgânicos sobre a ati-

vidade microbiana. No entanto, a influência do 

ácido húmico (um dos componentes da matéria 

orgânica) não é clara. Por um lado, o carbono or-

gânico pode aumentar a metilação por meio do 

estímulo da atividade dos microrganismos hete-

rotróficos ou da metilação abiótica direta de Hg 

por substâncias húmicas e fúlvicas; por outro, as 

substâncias húmicas podem reduzir a disponibi-

lidade de Hg+2 em ambientes tropicais (BISINOTI 

e JARDIM, 2004).

3.2.2 Hg em plantas

As plantas absorvem metais pesados da água e 

do solo. Analisando o mercúrio, o teor no solo 

é baixo, visto que esse metal está complexado 

com a matéria orgânica; assim, a concentração 

de mercúrio na parte aérea das plantas parece 

ser muito dependente da absorção foliar de Hg 

volatilizado do solo. As plantas podem apresen-

tar diferentes mecanismos de tolerância em res-

posta ao excesso de metais pesados, incluindo 

a redução do transporte através da membrana, 

exclusão, formação de peptídeos ricos em gru-

pos tiólicos (fitoquelatinas e metalotioneínas), 

quelação por ácidos orgânicos e aminoácidos, e 

compartimentalização de metal em estruturas 

subcelulares. A capacidade de absorção de mer-

cúrio em vegetais permitiu estabelecer fatores 

que estimam tanto a transferência como a fitor-

remediação (VILLA et al., 2016).

Verifica-se uma inativação do elemento na 

membrana celular em plantas que crescem em 

ambientes com altas concentrações do metal. 

Esse processo acontece devido à formação de 

complexo entre os íons metálicos e os grupos 

sulfidrilas (-SH) produzidos pela planta. A pro-

priedade química mais importante que explica 

grande parte dos danos biológicos causados pelo 

Hg é a elevada afinidade que esse metal possui 

pelo grupo sulfidrila das proteínas, causando 

inativação enzimática e desestruturação protei-

ca (GIOVANELLA e BENTO, 2011).

As plantas são frequentemente usadas em solos 

de mineração para fitoextração de mercúrio; no 

entanto, estudos em agroecossistemas são mais 

escassos (Villa et al., 2016). Nas culturas de mi-

lho, o acúmulo de mercúrio foi evidenciado prin-

cipalmente nas raízes, indicando que o risco de 

bioacumulação em humanos é baixo (PERALTA- 

VIDEA et al., 2009).

Dados sobre fitotoxidade de Hg em plantas são 

bastante escassos, segundo mostra Mabhub et 

al. (2017). O Hg inibe o crescimento das plantas 

(MONDAL et al., 2015; MAHBUB et al., 2017) e 

altera a morfologia e a fisiologia da planta (CLE-

MENS e MA , 2016), incluindo estresse oxidativo 

(TAMÁS et al., 2017; CHEN et al., 2017; TAMÁS 

e ZELINOVÁ, 2017) e prejuízos da fotossíntese lí-

quida (MARRUGO-NEGRETE et al., 2016)

Segundo Rui et al. (2017) a tolerância de mer-

cúrio em Cucurbitaceae é baixa em suas raízes, 

mas ocorre acúmulo de Hg em suas folhas. Esse 

fato é evidenciado nos estudos feitos por Yu, Li 

e Luan (2018).

Entre as plantas aquáticas utilizadas para reme-

diar Hg em águas contaminadas estão: Myrio-

phyllum aquaticum, Myriophyllum spicatum, Hydrilla 
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verticillata, Scirpus validus, Typha latifólia, Cera-

tophy llumdemersum e Lemna minor. Arenas, Mar-

có e Torres (2011) estudaram a eficiência de lem-

ma minor como biorremediadora de Hg em águas 

com uma concentração do metal na água de 0,13 

mg l
-1

 e constataram uma eficiência de remoção 

de Hg da Lemna minor de 30% em 22 dias.

Gil et al. (2013) estudou o comportamento do 

Hg em plantas de marrubio (Marrubium vulgare) 

no solo de uma antiga área metalúrgica, cujo Hg 

se encontrava na forma de Cinabrio (HgS). O au-

tor utilizou dois sistemas de cultivo na área em 

hidroponia e no solo. Os resultados revelaram 

que as plantas crescidas hidroponicamente ab-

sorviam o metal através dos ápices das raízes, 

translocando-os para a parte aérea, enquanto 

as plantas cultivadas no solo apresentaram um 

comportamento exclusor, retendo o Hg na raiz-

sem  translocar para a parte aérea. Dessa forma, 

a planta consegue tolerar o Hg sem que este afe-

te os tecidos da parte área e, consequentemente, 

o crescimento.

3.2.3 Hg em humanos e peixes

Uma das principais preocupações com os me-

tais é a bioacumulação desses pela flora e fau-

na aquáticas, que pela cadeia alimentar acaba 

também atingindo o homem, ocasionando efei-

tos subletais e letais, devido a disfunções meta-

bólicas (Souza et al., 2018). A contaminação por 

metais pesados se dá, principalmente, por meio 

da ingestão de água contaminada ou de peixes 

e outros animais que sofreram bioacumulação 

desses metais e da inalação de ar contaminado 

com fumaça industrial (ARAÚJO et al., 2017).

Em estudo realizado no mercado Ver-o-Peso no 

município de Belém, Amaro et al. (2014) ana-

lisaram três espécies de peixes em diferentes 

períodos sazonais: maio de 2011 (período me-

nos chuvoso) e novembro de 2012 (período mais 

chuvoso) em 30 amostras de peixes, 10 de cada 

espécie. As espécies analisadas no estudo foram: 

Brachyplatystoma rousseauxii (dourada), Bra-

chyplatystoma filamentosum (filhote), ambas de 

hábito alimentar carnívoro e Schizodon fasciatum 

(aracu), herbívoro. A média dos teores de Hg nas 

espécies não passaram de 0,5 mg kg-1 nos dois 

períodos estudados

Khoury et al. (2013) realizaram uma pesquisa se-

melhante, porém os resultados não mostraram 

concentrações médias superiores ao estabeleci-

do pela OMS (10 µg g-1), apesar de alguns indi-

víduos estarem com concentrações acima desse 

valor, indicando contaminação. Nesse mesmo 

estudo, revelou que 33% da população analisada 

de São Luís do Tapajós e 24,4% da população de 

Barreiras apresentou concentrações de Hg acima 

de 10 µg g-1, que é o valor máximo estabelecido 

pela OMS no organismo.

Chai et al. (2018) compararam concentrações em 

três espécies de peixes (Tor tambroides 1,31 mg/

kg, Tor douronensis 0,70 mg/kg e Lobocheilos bo  

0,41 mg/kg) do rio Baleh de Sarawak, revelando 

altas concentrações de Hg na espécie Tor spp, evi-

denciando-se sua afinidade com mercúrio. A acu-

mulação de Hg no organismo pode variar depen-

dendo do tamanho, idade, habitat, alimentação, 

hábito e estágio de crescimento (RAIESHKUMAR e 

LI, 2018).

Milhomem Filho et al. (2016) avaliaram os níveis 

de exposição ao mercúrio em famílias de pes-

cadores residentes em área ribeirinha do médio 

Tocantins. As espécies de hábitos piscívoro e 

zooplâncton apresentaram as maiores concen-

trações de mercúrio, sendo os valores médios 

do peixe cachorro 0,2775 µg/g e do mapará  

0,1360 µg/g. Dentre as 25 famílias avalia-

das, a menor concentração média total/famí-

lia foi 0,186 ± 0,043 µg/g, e a maior foi 5,477 ±  

2,896 µg/g. Conclui-se que as famílias de Impe-

ratriz possuem baixos níveis de exposição em vir-
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tude do consumo alimentar de peixes com baixos 

níveis de contaminação.

Para analisar a concentração de Hg no corpo 

humano é necessário fazer coleta de materiais 

que estão sujeitos à acumulação do metal, seja 

ela interna ou externa. O fio de cabelo é um im-

portante indicador de contaminação de Hg e tem 

sido muito utilizado por pesquisadores para fazer 

análise em populações ribeirinhas, assim como o 

sangue e a urina.

Marinho et al. (2014) analisaram amostras de 

cabelos de crianças em 3 comunidades na Ama-

zônia (Comunidade São Luiz do Tapajós, Comu-

nidade de Barreiras e Comunidade Maranhão). 

Os maiores níveis médios de HgT (11.41 µg·g−1) 

e MetilHg (10,30 µg·g−1) em cabelos de crianças 

foram encontrados na comunidade de São Luiz 

do Tapajós. Esses valores são duas vezes a mé-

dia de HgT (5.64 µg·g−1) e MetilHg (5.20 µg·g−1) 

encontrado em Barreiras e quatro vezes maior 

que os resultados THg (2,27 µg·g−1) e MetilHg  

(2,11 µg·g−1) na comunidade Maranhão. 

A população ribeirinha é dependente do con-

sumo de peixe para seu sustento. Os peixes são 

concentradores naturais de Hg e a sua quanti-

dade nestes animais depende do alimento, bem 

como da idade e do tamanho. A contaminação 

humana por Hg depende não somente da quanti-

dade de peixe consumido, mas também da espé-

cie escolhida. O consumo de peixe é um dos prin-

cipais determinantes de exposição da população 

ao mercúrio como relatam Perez et al. (2019).

3.3 Métodos de Determinação 

O desenvolvimento de técnicas para determi-

nação do Hg é importante para estimar o seu 

real impacto no meio ambiente, principalmente 

para o sistema aquático, a vegetação e os se-

res humanos. O baixo nível de Hg em algumas 

amostras, a natureza volátil e a associação com 

outros elementos, exigem técnicas bastante 

sensíveis e precisas para sua determinação em 

diferentes matrizes. 

O método colorimétrico é bastante simples, de 

baixo custo e rápido, porém sofre interferência 

de outros elementos, sendo necessárias várias 

etapas de separação. Este ainda é um método 

oficial opcional para a análise de água potável 

com teor de Hg superior a 2 µg·L-1 (MARTINIANO 

et al., 2008). 

A análise de ativação por nêutron consiste na 

irradiação de nêutrons na amostra produzin-

do cinco nucleotídeos, porém apenas o Hg com 

meia vida de 65 dias e o Hg com meia vida de 45 

dias são determinados (BANSAL et al., 2011). Se-

gundo esses autores, a análise por ativação com 

nêutrons é um método não destrutivo, específico 

e sensível para a determinação de mercúrio; no 

entanto, essa técnica é muito lenta e cara. 

O método de absorção atômica convencional, 

utilizando chama, é bastante simples, baseando- 

se na absorção da radiação pelos átomos de Hg. 

Contudo, é pouco sensível e alguns interferentes 

podem comprometer o resultado analítico final, 

como o elemento cobalto. Nessa técnica, o Hg é 

reduzido a Hg0 pela adição de cloreto estanoso 

(SnCl
2
) ou borohidreto de sódio (NaBH

4
). É o mé-

todo mais comum de análise e o recomendado 

oficialmente para a análise de águas e efluentes 

(BANSAL et al., 2011). A espectrofotometria de 

fluorescência atômica do vapor frio (CVAFS) é o 

mais utilizado, e consiste na detecção do sinal de 

fluorescência emitido pelo Hg. 

Costa Júnior et al. (2017) determinou HgT em 

dois municípios do Pará (Itaituba e Acará) utili-

zando a espectrofotometria de absorção atômica 

com amalgamação em lâmina de ouro; a máxi-

ma detectarão do método utilizado foi de 41,8 

µg·g-1. As concentrações de HgT em Itaituba va-

riaram de 0 a 41,8 µg/g, com média de 9,15 ± 8,17 

µg·g-1. Por outro lado, no Acará, a variação foi de  

Brito WJP, Holanda BS, Moreira FSA, Silva JCC, Fernandes AR

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 127-139 | Abr a Jun, 2021



135

0 a 2,34 µg·g-1 em amostras de cabelo, com mé-

dia de 0,67 ± 0,54 µg·g-1. Esse método também foi  

utilizado por outros autores (MILHOMEM FILHO  

et al., 2016; CORVELO et al., 2014; PINHEIRO  

et al., 2015).

Há uma variabilidade de técnicas analíticas (Ta-

bela 1), e a escolha de cada uma é influenciada 

por diversos fatores, como o limite de detecção, 

tendo em vista que valores abaixo desse limite 

não são detectados pelo aparelho.

Tabela 1 - Técnicas analíticas mais frequentemente utilizadas para determinação de mercúrio total e/ou espécies de 
mercúrio e seus respectivos limites de detecção (LD) (Adaptado de MICARONI et al., 2000).

Técnicas analíticas Limite de Detecção

Método Colorimétrico 0,01-0,1 µg.g-1

Espectrometria de Absorção Atômica

Forno de grafite (GF AAS) 1 ng.g-1

Vapor frio (CVAAS) 0,01-1 ng.g-1

Espectrometria de Fluorescência Atômica

Vapor frio (CVAFS) 0,001-0,01 ng.g-1

Análise por Ativação com Nêutrons

Instrumental (INAA) 1-10 ng.g-1

- Radioquímica (RNAA) 0,01-1 ng.g-1

Cromatografia Gasosa

Detector de Captura Eletrônica 0,01-0,05 ng.g-1

Detector de Emissão Atômica 0,05 ng.g-1

Espectrometria de Massa 0,1 ng.g-1

CVAAS / CVAFS 0,01-0,05 ng.g-1

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

Detector de Ultravioleta 1 ng.mL-1

CVAAS 0,5 ng.mL-1

CVAFS 0,08 ng.mL-1

Eletroquímico 0,1-1 ng.mL-1

Plasma Acoplado Indutivamente

Espectrometria de Massa (ICP MS) 0,01 ng.mL-1

Espectrometria de Emissão Atômica (ICP AES) 2 ng.mL-1

Espectrometria Foto-Acústica 0,05 ng.g-1

Fluorescência de Raio-X 0,005 - 1 µg.g-1

Métodos Eletroquímicos 0,1-1 µg.g-1

Analisador de Filme de Ouro 0,05 µg.g-1

Em relação ao Hg e MetilHg, na literatura são 

relatados vários procedimentos e técnicas ana-

líticas para a sua determinação; contudo, o de-

senvolvimento desses métodos para quantifi-

cação de MetilHg em amostras biológicas não é 

tão simples, devido aos problemas relacionados 

à extração do analito da amostra e ao método de 

quantificação final empregado.

Martiniano et al. (2008) otimizaram um novo 

método espectrofotométrico simples, sensível 

e com boa seletividade, ao adicionar como re-

agente o 2-mercapto-5- metilbenzilimidazol 

(MMBI) em um meio aquoso alcalino. O método 

desenvolvido permitiu a determinação de mer-

cúrio na faixa de 2 x10–6 a 4 x10–5 mol L–1 com 

boa precisão e exatidão, e o limite de detecção 

para Hg foi de 9,9 x10–7 mol L–1. O método foi 

aplicado com sucesso a amostras de peixe e 

os resultados foram avaliados com o clássico 

método de espectrometria de absorção atômi-

ca (EAA). Os desvios padrão relativos para as 

amostras analisadas foram de 7,2 e 33% (n = 5), 

enquanto os erros foram de 1,63 e 11,6. O mé-

todo mostrou-se sensível, seletivo e foi aplica-

do para a determinação de Hg em amostras de 

peixe com resultados satisfatórios.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessária a devida atenção da comunidade 

científica de todo o mundo sobre a contaminação 

ambiental por mercúrio, principalmente na região 

amazônica. Desde a década de 70 do século pas-

sado, a Amazônia continua como cenário de ativi-

dade garimpeira, causando degradação dos solos 

e contaminação ambiental, expondo à contami-

nação humana de populações vizinhas às fontes 

geradoras. As altas concentrações de mercúrio 

encontradas nos ecossistemas amazônicos não 

são atribuídas somente à atividade de mineração, 

mas também à presença de solos com concentra-

ções relativamente elevadas de origem natural, ao 

transporte atmosférico e à deposição de mercúrio 

de origem antrópica devido ao desmatamento e 

às queimadas da vegetação. 

A extração artesanal de ouro, indústria de clo-

ro-soda, queimadas, queima de combustíveis 

fósseis, setor farmacêutico e de saúde, setor 

eletroeletrônico e odontologia são algumas das 

principais fontes de emissão de mercúrio para a 

atmosfera. O mercúrio pode ser encontrado no 

ar, na água e no solo. No ambiente terrestre, o 

Hg causa sérios danos às plantas. A mobilidade 

no solo de Hg é controlada pelas as espécies do 

elemento e pelos atributos do solo, pH, matéria 

orgânica e minerais argila. 

Ao se acumular nas raízes, afeta os processos de 

assimilação de nutriente presente no solo e nas 

folhas produzem graves danos nos cloroplastos 

e nas mitocôndrias, o que altera os processos 

fotossintéticos e respiratórios. No ecossistema 

aquático, sua forma mais tóxica é o metil mer-

cúrio, que surge a partir da metilação do mercú-

rio elementar realizado por bactérias. Ao sofrer 

metilação no sistema aquático, o metil mercúrio 

pode se acumular nos tecidos das plantas aquá-

ticas e principalmente nos peixes. Devido a sua 

bioacumulação, o metil mercúrio permanece na 

cadeia alimentar por muito mais tempo. Esse 

processo é conhecido como biomagnificação 

trófica, e o principal prejudicado é o homem, por 

estar no topo da cadeia alimentar. As populações 

ribeirinhas são as mais prejudicadas, pelo fato de 

serem dependentes dos peixes e de produtos ve-

getais locais para seu sustento. 

Em função disso, são necessárias ações gover-

namentais no sentido de remediar e reduzir a 

contaminação ambiental, ao mesmo tempo em 

que as populações expostas ao Hg devem ser 

orientadas e conscientizadas sobre os riscos a 

que estão expostas. Nesse sentido, vários paí-

ses estão adotando políticas de gerenciamento 

e monitoramento de sua utilização, eliminando o 

mercúrio de alguns produtos ou substituindo por 

outras substâncias.
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Resumo
A bacia hidrográfica do rio São Marcos, inserida nos Estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, tem 

destaque na produção agrícola e na geração de energia elétrica, levando a conflitos pelo uso da água. O ob-

jetivo deste artigo foi trazer propostas para otimização do aproveitamento hídrico superficial, minimizando 

os conflitos de uso da água entre a geração hidroelétrica (Centrais Hidrelétricas de Batalha e Serra do Facão) 

e a irrigação por meio de pivôs centrais. Foram analisados novos critérios na estimativa da vazão de referên-

cia, com a determinação em bases sazonais, considerando os seis meses mais chuvosos (outubro a março) e 

os seis meses mais secos (abril a setembro), além da adoção de critérios de outorga diferentes dos adotados 

atualmente pelos Estados de Minas Gerais (50% da Q7
,
10

), Goiás (70% da Q
95

) e Distrito Federal (80% da Q
7
,
10

), 

com porcentagens maiores e menores do que a vazão máxima outorgável. Com as alterações das vazões de 

referência calculadas em bases sazonais, percebeu-se uma piora na disponibilidade hídrica ao utilizar o perí-

odo de estiagem, com um amento de 8% das áreas críticas. Já no período chuvoso houve uma diminuição de 

aproximadamente 2% nas áreas críticas. Na substituição dos critérios de outorga, o que trouxe os melhores 

resultados foi a adoção do critério de 80% da Q7
,
10

, em que somente 2,3% das áreas da bacia hidrográfica es-

tiveram acima dos limites outorgáveis. Nas regiões em que as situações de escassez são mais recorrentes, fo-

ram estimados cortes máximos no volume captado de até 89%. No reservatório de Serra do Facão, o potencial 

existente para captação se mostra favorável, sendo possível o aumento da demanda na região sem prejudicar 

a geração de energia elétrica. Em 27% da série temporal analisada, o reservatório de Batalha esteve no seu 

volume de reserva mínimo devido às grandes demandas existentes na região. Contudo, este estudo contribui 

para o planejamento e gestão dos recursos hídricos superficiais na bacia hidrográfica do rio São Marcos.

Palavras-chave: Otimização hídrica. OPTIGES. Uso da água. Vazão de referência. Rio São Marcos.
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1 INTRODUÇÃO
Em virtude dos conflitos pelo uso da água ob-

servados em diversos locais do país, surgiu a 

necessidade de criação de instrumentos que 

colaborassem no planejamento e gestão dos re-

cursos hídricos. Nesse sentido, o Brasil teve um 

grande avanço com a publicação da Lei nº 9.433 

(BRASIL, 1997), que criou a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) que, dentre seus ins-

trumentos de gestão, inclui a outorga de direito 

de uso da água. A outorga tem o objetivo de as-

segurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água, superficiais ou subterrâneas, e o 

efetivo exercício dos direitos de acesso a esse re-

curso natural. É o ato administrativo pelo qual o 

poder outorgante concede ao outorgado o direi-

to de uso desse recurso por prazo determinado 

e conforme termos e condições expressas no ato 

da sua concessão (BRASIL, 2006).

De acordo com ANA (2015), aproximadamente 

55% da demanda hídrica consuntiva em escala 

nacional é direcionada ao setor de irrigação. Os 

Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Pau-

lo concentram cerca de 80% da área irrigada por 

pivô central. Além disso, existem aproximada-

mente 267 centrais hidrelétricas instaladas nes-

ses Estados, o que acirra os conflitos pelos usos 

múltiplos da água (ANEEL, 2018).

A bacia hidrográfica do rio São Marcos traz enor-

mes conflitos entre os irrigantes e o setor hi-

drelétrico. De acordo com o IBGE (2015), a bacia 

é caracterizada por ser uma região de alta pro-

dutividade agrícola devido à irrigação por pivôs 

centrais, onde os municípios de Cristalina (GO) 

e Unaí (MG), respectivamente, estão na 5ª e 24ª 

posição de maiores PIBs agrícolas do Brasil. 

Atualmente estão em operação na bacia hidro-

gráfica do rio São Marcos duas centrais hidrelé-

tricas – CH em série, na sequência, Batalha (com 

Conflitos no aproveitamento hídrico na bacia hidrográfica do rio São Marcos, Alto Paranaí-BA

Abstract
The São Marcos river basin, located in the states of Minas Gerais, Goiás and the Federal District, has relevant impor-

tance in agricultural production and electric power generation, leading to conflicts over water use. The main objec-

tive of this paper was to bring proposal for optimization surface water use, minimizing water use conflicts between 

hydroelectric generation (Batalha and Serra do Facão Hydroelectric Power Plants) and irrigation through central 

pivots. New criteria were analyzed in the estimation of the reference flow, with determination on seasonal basis, con-

sidering the six wettest months (October to March) and the six driest months (April to September), besides the adop-

tion of different from those currently adopted by the States of Minas Gerais (50% of Q7,10
), Goiás (70% of Q

95
) and 

Federal District (80% of Q7,10
), with higher percentages and less than the maximum allowable flow. For the change in 

reference flows calculated on seasonal basis, there was a worsening of water availability when using the dry season, 

with an increase of 8% of the critical areas. For the rainy season, there was a decrease of approximately 2% in the 

critical areas. In the replacement of the grant criteria, what brought the best results was the adoption of the criterion 

of 80% of Q7,10
, where only 2.3% of the watershed area were above the grantable limits. In regions where scarcity 

situations are more frequent, maximum cuts in the volume captured up to 89% were estimated. In the Serra do Facão 

reservoir, the potential for capture is favorable, and it is possible to increase demand in the region without harming 

the generation of electricity. In 27% of the months, the Batalha reservoir was at its minimum reserve due to the high 

demands in the region. However, this study contributes to the planning and management of surface water resouces 

in the river São Marcos watershed.

Keywords: Hydric optimization. OPTIGES. Water use. Reference flow. São Marcos river.
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início de operação em maio de 2014) e Serra do 

Facão (com início de operação em outubro de 

2010). Os conflitos foram agravados após o tér-

mino das obras da CH Batalha, o que motivou o 

estabelecimento do marco regulatório na bacia, 

conforme Resoluções ANA nº 562 (ANA, 2010a) 

e ANA nº 564 (ANA, 2010b), pactuadas entre a 

Agência Nacional das Águas e os órgãos gestores 

de Goiás (Secretaria de Meio Ambiente e Recur-

sos Hídricos - SEMARH) e Minas Gerais (Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas - IGAM). Entretan-

to, as vazões disponibilizadas pelo marco para 

usos consuntivos já foram superadas pelas de-

mandas existentes, o que tem motivado a sua re-

visão e a negociação entre os órgãos gestores e 

os usuários. Nesse sentido, de acordo com a Por-

taria ANA nº 78 (ANA, 2012), foi criada uma Co-

missão de Acompanhamento da Gestão de Re-

cursos Hídricos da bacia do rio São Marcos, com 

a finalidade de revisar, acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento do marco regulatório.  

O presente estudo fundamenta-se na hipótese de 

que a variabilidade temporal e espacial da disponi-

bilidade hídrica e o uso de critérios menos restriti-

vos trazem alternativas que minimizam o conflito 

pelo uso da água. Diante dos critérios de outorga 

atuais nos Estados de Minas Gerais (50% da Q7,10
 

anual) e Goiás (70% da Q
95

 anual), objetivou-se:

- Analisar a disponibilidade hídrica por meio de 

novos critérios de outorga de uso da água, fixos 

em toda a bacia, como:  70% da Q
95

 anual, 50% 

da Q
7,10

 anual, 30% da Q
7,10

 anual e 80% da Q
7,10

, 

variando em base anual;

- Analisar a disponibilidade hídrica a partir dos 

critérios atuais calculados em base sazonal (pe-

ríodos seco e chuvoso);

- Identificar as regiões que possuem uma situa-

ção de escassez mais frequente e ponderar níveis 

de prioridade e restrições nos usos da água. As 

análises computacionais de otimização hídrica 

foram realizadas no módulo OPTIGES, vinculado 

ao sistema de suporte à decisão AQUATOOL, ten-

do como foco principal as sub-bacias com níveis 

críticos de disponibilidade hídrica e os dois re-

servatórios de acumulação existentes no rio São 

Marcos (Batalha e Serra do Facão).

 

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

A bacia hidrográfica do rio São Marcos está lo-

calizada na região central do Brasil, inserida na 

bacia do rio Paranaíba, abrangendo os estados 

de Goiás e Minas Gerais e o Distrito Federal, en-

tre as coordenadas UTM 192.908 e 288.342 E, 

7979326 e 8231498 N, fuso 23S e área de apro-

ximadamente 1.208.575 ha, sendo 0,6% perten-

cente ao Distrito Federal, 71,9% ao estado de 

Goiás e 27,5% ao estado de Minas Gerais. O rio 

São Marcos é um curso de água da União e um 

dos principais tributários do rio Paranaíba em 

sua margem direita e, desde sua nascente até 

o encontro com o rio Paranaíba, percorre uma 

distância aproximada de 480 km (SILVA; HORA, 

2015). É formada por dez municípios, sendo 

Campo Alegre de Goiás, Catalão, Cristalina, Da-

vinópolis, Ipameri, Ouvidor e Três Ranchos no 

estado de Goiás e os municípios de Guarda-Mor, 

Paracatu e Unaí no Estado de Minas Gerais. A Fig. 

1a apresenta a localização da bacia hidrográfica 

do rio São Marcos.

Soares SSP, Salla MR
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Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio São Marcos (a) localização georreferenciada; (b) Identificações das outorgas

2.2 Dados fluviométricos 

Apesar do cadastro de diversas estações fluviomé-

tricas na bacia, várias delas não operam devido às 

construções dos reservatórios. Algumas estações 

foram monitoradas até o ano de 2007, quando se 

iniciou a construção da UHE Serra do Facão. Foram 

implantadas novas estações de monitoramento, 

porém grande parte iniciou a operação apenas 

em 2015. Portanto, optou-se por uma série histó-

rica pequena, entre outubro de 2014 até setem-

bro de 2017, utilizando as vazões de afluência e 

defluência dos reservatórios (vazões turbinadas e 

vertentes) na estimativa das séries sintéticas nas 

sub-bacias afluentes ao rio São Marcos, por meio 

do método de descarga específica. Todos os dados 

foram fornecidos por Furnas. 

2.3 Demandas consuntivas e não  
consuntivas outorgadas

Os dados de outorga da porção mineira da bacia 

foram disponibilizados pela Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-

tável (SEMAD), enquanto os da porção goiana 

foram obtidos junto à Secretaria de Meio Am-

biente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cida-

des e Assuntos Metropolitanos (SECIMA). Foram 

consultados os processos relativos às outorgas 

válidas e concedidas até dezembro de 2017 re-

ferentes ao abastecimento humano, irrigação, 

indústria, dessedentação de animal e geração de 

energia elétrica. A Fig. 1b traz as identificações 

das outorgas na bacia. 
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De acordo com Furquim & Abdala (2016), esta 

bacia concentra a maior extensão de áreas ir-

rigadas por sistema de pivô central da América 

Latina, concentrada principalmente no municí-

pio de Cristalina. A área irrigada por pivô cen-

tral, a montante da usina hidrelétrica de Bata-

lha, é de 82.906 ha. 

3 OPTIGES
As ferramentas computacionais de auxílio ao pla-

nejamento e gestão dos recursos hídricos em es-

cala de bacia hidrográfica sofreram significativos 

avanços na capacidade de tomada de decisões 

nos últimos tempos (SALLA e CHUERUBIM, 2014). 

O presente estudo fez uso do módulo de otimi-

zação hídrica OPTIGES, vinculado à ferramen-

ta AQUATOOL. Em escala mensal, o módulo tem 

como função a otimização e a gestão de um siste-

ma de recursos hídricos de acordo com hipóteses 

e restrições que são impostas pelo usuário. 

A topologia do sistema hídrico é semelhante a 

uma rede de fluxo, onde todos os elementos são 

dispostos a critério do usuário e sem a necessi-

dade de manutenção de uma escala. Os elemen-

tos utilizados na construção da topologia foram:

- Nós: elementos pontuais utilizados nos pontos 

de convergência ou bifurcação de cursos de água, 

de retiradas pontuais de água (demandas consun-

tivas e não consuntivas), de entradas de cargas 

poluidoras, de retornos das demandas, etc;  

- Conduções: elementos que representam os 

cursos de água. Cada condução ou trecho de rio 

possui um nó a montante e outro a jusante, onde 

o usuário deve informar a capacidade máxima de 

vazão, a vazão mínima (ecológica ou de diluição) 

e sua prioridade. Neste estudo, em função de a 

vazão mínima ser uma restrição ambiental, não 

foram aceitas falhas, fixando como maior priori-

dade de atendimento (prioridade número 1);

- Entrada: representa os tributários, lançamen-

tos de efluente, retorno de demanda, etc. Neste 

estudo, as entradas foram relacionadas somente 

aos tributários; 

- Demanda: representa as retiradas de água 

consuntivas (abastecimento urbano, indústria, 

irrigação, etc.) e não consuntivas (geração de 

energia hidroelétrica). As demandas podem ser 

atendidas em quatro níveis, em que o usuário 

tem a liberdade para definir uma porcentagem 

da demanda por nível. No processo de otimiza-

ção hídrica, o módulo OPTIGES tenta satisfazer 

a todos os níveis das demandas, respeitando a 

escala de prioridade (AQUATOOL, 2016). 

Neste elemento também são disponibilizados me-

didores de eficiência do processo de otimização. 

No presente estudo foi utilizada a garantia mensal 

como critério para a identificação de falhas no for-

necimento de água para as demandas consuntivas. 

A falha só acontece quando um determinado mês 

apresenta um déficit em determinada porcenta-

gem da demanda. A garantia ao atendimento das 

demandas mensais (G
m

) é medida pela Eq. 1.

Gm= !1- "
nº de falhas

nº total de meses#$ ∙100  (1) 

- Toma: é um elemento que fornece água para 

uma demanda. Para incluir uma toma na topo-

logia é necessário que se tenham já definidoss a 

demanda (que é o destino da toma) e o nó ou re-

servatório (que é a fonte de consumo). O módulo 

OPTIGES primeiramente fornecerá água para as 

retiradas (tomadas de água) com menor núme-

ro de prioridade. Em casos de insuficiência de 

recursos hídricos, as demandas com prioridades 

maiores podem ser parcialmente atendidas ou 

até mesmo não serem atendidas. Além disso, a 

fim de realizar o balanço hídrico na bacia, é ne-

cessário definir as porcentagens do volume men-
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sal captado pela demanda que retornarão ao sis-

tema hídrico e as porcentagens consumidas; 

- Retorno: corresponde às demandas que não são 

totalmente consumidas e retornam ao sistema 

hídrico. Para incluí-lo no sistema hídrico é neces-

sário que, previamente, seja definido o elemento 

nó ou reservatório ao qual será conectado;

- Reservatórios: são nós com capacidade de ar-

mazenamento, sendo definidos pela diferença 

entre o volume máximo e o volume mínimo de 

acumulação. Diversos outros dados são solicita-

dos no módulo para a análise da variação mensal 

de armazenamento, tais como volumes opera-

cionais, relações batimétricas, perdas por infil-

tração e taxa de evaporação mensal.

A fim de melhor representar a hidrografia, a ba-

cia hidrográfica do rio São Marcos foi dividida em 

23 sub-bacias, cuja topologia do sistema hídrico 

é apresentada na Fig. 2.

 
Figura 2 - Topologia do sistema hídrico

3.1 Regionalização da vazão

A reduzida quantidade de postos fluviométricos 

existentes no Brasil, associada a uma distribuição 

espacial não uniforme, faz com que os profissionais 

da área de recursos hídricos utilizem mecanismos 

para estimar as séries sintéticas de vazão em regi-

ões com ausência de dados. Dentre os mecanismos 

mais utilizados, em função de sua simplicidade 

para implantação, destaca-se o conceito de des-

carga específica (vazão por área) (CUNHA, 2019). 

As Eq. 2 e 3 representam, respectivamente, o 

equacionamento para o cálculo das vazões pon-

tuais (sub-bacias) e difusas no trecho a montan-

te da UHE de Batalha, enquanto as Eq. 4 e 5 re-

presentam, respectivamente, o equacionamento 

para o cálculo das vazões pontuais (sub-bacias) 

e difusas no trecho entre as UHEs de Batalha e 

Serra do Facão. Foram utilizados os dados de ou-

tubro de 2014 até setembro de 2017, que corres-

ponde ao período em que as duas usinas hidrelé-

tricas estão em operação.

Q
sub-bacia1i

= (Q
Aflu-Batalha

/A
total 1

).A
sub-bacia1i 

  (2)

Q
difusa1i

 = [(Q
Aflu-Batalha

/A
total 1

).A
sub-bacia1i

 ]/L
trecholi

   (3)
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Q
sub-bacia2i

= ((Q
Aflu-Facão

 – Q
Deflu-Batalha

) / A
total 2

).A
sub-bacia2i

   (4)

Q
difusa1i

 = [(Q
Aflu-Facão

 – Q
Deflu-Batalha

)/A
total 2

).A
sub-bacia1i

 ]/

L
trecholi 

 (5)

Nas quais: i corresponde a uma determinada sub- 

bacia; 1 é a área de contribuição ou o trecho do 

rio São Marcos a montante da UHE Batalha (km2); 

2 é a área de contribuição ou o trecho do rio são 

Marcos entre as UHEs de Facão e Batalha (km2); 

Q
sub-bacia

 é a vazão em cada sub-bacia (hm3/mês); 

Q
difusa 

é a vazão por km na área difusa (km2); Q
A-

flu-Batalha
 é a vazão afluente na UHE Batalha (hm3/

mês); Q
Aflu-Facão

 é a vazão afluente na UHE Serra do 

Facão (hm3/mês); Q
Deflu-Batalha

 é a vazão defluente 

na UHE Batalha (hm3/mês); A
total

 é a área total de 

contribuição (km2); A
sub-bacia

 é a área total de con-

tribuição de cada sub-bacia (km2); L
trecho

 é o com-

primento de cada trecho de rio (km).

Os dados de vazão são medidos diariamente por 

Furnas. Foi necessário calcular a média mensal 

para toda a série histórica, visto que a ferramen-

ta AQUATOOL trabalha em escala mensal. 

3.2 Determinação da Q7,10 

Os dados fluviométricos disponíveis foram de 

apenas três anos (2014 até 2017), que engloba-

ram o período em que as duas centrais hidrelé-

tricas já estavam em funcionamento e o período 

em que houve a intensificação dos conflitos pelo 

uso superficial dos recursos hídricos. Com isso, 

de acordo com a metodologia de cálculo da va-

zão de referência, houve a necessidade de qua-

druplicar sequencialmente a série de dados. Para 

o cálculo da vazão Q7,10
 foi utilizada a distribui-

ção de probabilidade de Gumbel, cuja metodolo-

gia tem destaque na literatura (ROWINSKI et al., 

2002; BEIJO, 2002).

3.3 Determinação da vazão Q95

Foi utilizado o método da curva de permanência, 

que relaciona a vazão com sua probabilidade de 

ocorrência ao longo do tempo. Neste contexto, 

significa que 95% da série de dados de vazão tem 

valor maior ou igual à Q
95

. A série analisada foi 

similar à Q
7,10

.

3.4 Otimização do aproveitamento hídrico

3.4.1 Primeira análise 

Foi avaliada a disponibilidade hídrica a partir de 

novos critérios de outorga em base anual, fixos 

em toda a bacia hidrográfica, conforme descri-

tos na sequência: 70% da Q
95

 (critério utilizado 

no estado de Goiás e que é menos restritivo que 

o critério adotado no Estado de Minas Gerais); 

50% da Q
7,10

 (critério utilizado no Estado de Mi-

nas Gerais e que é mais restritivo que o critério 

adotado no estado de Goiás); 30% da Q
7,10

 (crité-

rio ainda utilizado para a concessão de outorga 

em algumas bacias hidrográficas críticas no Es-

tado de Minas Gerais); 80% da Q
7,10

 (atual critério 

utilizado pelo Distrito Federal). 

3.4.2 Segunda análise 

Foi avaliada a disponibilidade hídrica a partir da 

manutenção dos critérios de outorga vigentes nos 

estados de Minas Gerais e Goiás, todavia calcula-

dos em base sazonal (período seco, entre abril a 

setembro, e chuvoso, entre outubro a março). 

Para identificar, em cada trecho do rio, o percen-

tual utilizado de outorgas a partir dos critérios 

adotados na primeira e na segunda análises, fo-

ram consideradas todas as outorgas emitidas a 

montante do trecho e no próprio trecho em es-

tudo. Assim sendo, o percentual já outorgado por 

trecho de rio é expresso pela Eq. 6.

Q
outorgada i

 (%) = {∑Q
mt i

/[(x/100)*Q
7,10

]}*100 (6)
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Na qual: Q
outorgada i

 é o percentual utilizado da 

parcela Q
7,10

 permissível para outorga no seg-

mento i (m³/s); x é a porcentagem da Q
7,10

 per-

missível para outorga (%); ∑Q
mt i

 é o somatório 

das vazões já outorgadas a montante do seg-

mento i, inclusive as vazões outorgadas no pró-

prio segmento i (m³/s).

Os resultados foram avaliados em toda a hidro-

grafia da bacia hidrográfica do rio São Marcos, 

sendo classificados em: trechos sem outorgas; 0 

a 1% da vazão outorgada; 1 a 30% da vazão ou-

torgada; 30 a 50% da vazão outorgada; 50 a 70% 

da vazão outorgada; 70 a 100% da vazão outor-

gada; 100 a 200% da vazão outorgada; e acima 

de 200% da vazão outorgada.

3.4.3 Terceira análise 

Essa terceira análise não possui nenhuma rela-

ção com as anteriores. Foram avaliadas as áreas 

críticas da bacia, focando-se em regiões com 

maior número de outorgas e nos reservatórios de 

acumulação. Para essa análise foram mantidos 

os critérios de vazão ecológica (vazão de referên-

cia) em vigor na bacia hidrográfica, ou seja, 50% 

da Q7,10
 na porção mineira da bacia hidrográfica 

e 70% da Q
95

 na porção goiana.

Em situações de escassez, os usos preferenciais 

dos recursos hídricos são o consumo humano e a 

dessedentação animal (BRASIL, 1997). A Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, 

de acordo com a Lei nº 13.199, estabelece a prio-

ridade para o abastecimento público e a manu-

tenção dos ecossistemas (MINAS GERAIS, 1999). 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, 

na qual está inserida a bacia hidrográfica do rio 

São Marcos, de acordo com ANA (2010a), esta-

beleceu que o setor de irrigação tem priorida-

de para outorga de uso dos recursos hídricos à 

montante da Usina Hidrelétrica de Batalha. 

Diante disso, os níveis de prioridade adotados 

nesta terceira análise foram os seguintes: 1º - 

Vazão ecológica ou de referência em cada trecho 

do rio São Marcos; 2º - Abastecimento público; 

3º - Irrigação; 4º - Geração de energia; 5º - Con-

sumo Industrial; 6º - Outros consumos (lazer, mi-

neração, paisagismo). 

                                                                                           

4 RESULTADOS  
4.1 Balanço hídrico

A Fig. 3 ilustra a variação da vazão defluen-

te e do volume armazenado nos reservatórios 

de Batalha e Serra do Facão, durante o perío-

do de outubro de 2014 até setembro de 2017. 

As vazões defluentes simuladas na ferramenta 

AQUATOOL ajustaram-se bem aos dados moni-

torados por Furnas. O coeficiente de determina-

ção foi de 0,93 para Batalha e 0,99 para Serra 

do Facão, o que permite afirmar que o balanço 

hídrico foi satisfatório.

Ainda na Fig. 3, observa-se que a variação de 

volume simulado na ferramenta AQUATOOL se-

gue a mesma tendência do volume observado, 

porém o coeficiente de determinação se mos-

trou menor, contudo ainda satisfatório, sendo 

0,77 para o reservatório de Batalha e 0,62 para 

Serra do Facão. Tal discrepância tem relação 

com algumas considerações simplificadoras as-

sumidas na ferramenta, tais como: a batimetria 

dos reservatórios considera apenas dez pares 

de valores de área superficial e volume reserva-

do; não foi considerada a interação com o aquí-

fero; foram mantidos valores mensais fixos de 

evaporação superficial.
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Figura 3 - Vazão defluente e volume armazenado no reservatório: (a) Batalha; (b) Serra do Facão

4.2 Otimização do aproveitamento hídrico

4.2.1 Primeira análise 

A Fig. 4 traz, para os critérios de outorga anali-

sados, a área da bacia hidrográfica inserida em 

cada intervalo percentual utilizado da vazão  

outorgável (Q
outorgada

 na Eq. 6), enquanto a Fig. 

5 fornece mapas com a distribuição espacial  

destes intervalos.
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Figura 4 - Áreas da bacia hidrográfica inserida em cada intervalo percentual da vazão outorgável
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A porcentagem da área total da bacia hidro-

gráfica do rio São Marcos onde o volume cap-

tado superou o limite máximo outorgável foi 

de 27,1% para o critério de outorga de 30% da 

Q
7,10

 anual em toda a bacia (aproximadamente 

3.200 km2), 19,6% para o critério de outorga 

de 50% da Q
7,10

anual em toda a bacia (aproxi-

madamente 2.375 km2), 2,3% para o critério de 

outorga de 80% da Q
7,10

 anual em toda a bacia 

(aproximadamente 275 km2) e 5,5% para a cri-

tério de outorga de 70% da Q
95

 anual em toda 

a bacia (aproximadamente 663 km2). Essa aná-

lise confirma que o critério de outorga adota-

do em Minas Gerais é mais restritivo do que os 

critérios adotados em Goiás e Distrito Federal, 

confirmando a necessidade de adotar critérios 

menos restritivos.

Uma visão geral da Fig. 5 esclarece que os con-

flitos pelo uso da água superficial concentram- 

se no médio e alto curso do rio São Marcos, a 

montante do aproveitamento hidrelétrico de 

Batalha, independentemente do critério de 

outorga adotado. Também mostra uma ordem 

decrescente de restrição à outorga para 30% 

da Q7,10
, 50% da Q

7,10
, 70% da 

Q95
 e 80% da Q

7,10
, 

como esperado.

  
(a)  (b)  

  
(c)  (d)  

 

Figura 5 - Distribuição espacial de cada intervalo percentual utilizado da vazão outorgável para os seguintes critérios 
de outorga: (a) 30% da Q

7,10
; (b) 50% da Q

7,10
; (c) 70% da Q

95
; (d) 80% da Q

7,10
.

continua...
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Figura 5 - Continuação...
  

(a)  (b)  

  
(c)  (d)  

 

4.2.2 Segunda análise 

O impacto da substituição das vazões Q
7,10

 e Q
95

 

anuais pelas sazonais foi avaliado por meio de 

mapas com a distribuição espacial do intervalo 

percentual utilizado da vazão outorgável, con-

forme ilustra a Fig. 6. Independentemente do 

critério analisado, similar à primeira análise, os 

conflitos pelo uso da água superficial concen-

tram-se no médio e alto curso do rio São Marcos.

De acordo com o critério vigente de outorga 

(50% da Q7,10
 para Minas Gerais e 70% da Q

95
 

para Goiás), aproximadamente 12% da área da 

bacia hidrográfica do rio São Marcos supera o 

limite outorgável, principalmente a montante 

do reservatório de Batalha. Não foram encon-

tradas regiões com limite de superação acima 

de 200% (ver Fig. 6a). Essa situação motivou  

as análises de critérios sazonais, os quais são 

mais permissíveis.

Uma comparação geral entre os critérios sazo-

nais (Fig. 6b e 65c) evidencia, como esperado, 

que o critério sazonal para período chuvoso é 

mais permissível que o critério sazonal para pe-

ríodo seco, com redução de aproximadamente 

7,65% da área da bacia com captações acima do 

máximo outorgável. Essa redução é bem percep-

tível na calha principal do rio São Marcos. 

Todavia, as comparações entre o critério vigente 

a base anual (Fig. 6a) com os critérios sazonais no 

período chuvoso (Fig. 6b) e período seco (Fig. 6c) 

proporcionaram, respectivamente, redução apro-

ximada de 2% da área crítica (242 km2) e aumen-

to aproximado de 8% da área crítica (1000 km2). 

Essa criticidade tem relação com as captações se-
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rem superiores ao máximo outorgável. Comporta-

mentos similares, todavia com amplitudes distin-

tas, foram observados por Euclydes et al. (2006), 

Bof (2010), Silva et al. (2015), Cordeiro e Marques 

(2012), Pruski et al. (2014), Costa (2015), Flumig-

nan et al. (2016) e Jhunior (2017). 

 
(a)                                                   (b)                                                          (c) 

 Figura 6 - Mapas com a distribuição espacial do intervalo percentual utilizado da vazão outorgável baseado nos 
critérios vigentes com base: (a) anual; (b) sazonal para período chuvoso (outubro a março); (c) sazonal para período 

seco (abril a setembro)

4.2.3 Terceira análise 

Essa terceira análise focou no meio e alto curso 

do rio São Marcos, a montante do aproveitamen-

to hidrelétrico de Batalha, onde, predominante-

mente, o volume outorgado é maior que o per-

mitido. As sub-bacias mais críticas consideradas 

foram: rio Samambaia (SB-1), rio Capipumba 

(SB-2), rio Soberbo (SB-4), rio do Rocha (SB-5), 

rio Arrojado (SB-6), rio Mundo Novo (SB-7), ri-

beirão Cristal (SB-9), médio e alto curso do rio 

Batalha (SB-10 e SB-12), rio São Firmino (SB-11) 

e área difusa do alto curso do rio São Marcos (SB-

3) (ver a localização na Fig. 2). Vale lembrar que, 

nesta análise, a vazão ecológica é mantida em 

todos os trechos ao longo da bacia hidrográfica 

do Rio São Marcos e é considerada como a prio-

ridade número 1, ou seja, antes de atender qual-

quer outro tipo de demanda, a vazão ecológica 

deve ser respeitada. 

A Tabela 1 traz os resultados obtidos, incluindo a 

porcentagem de meses em déficit, as atividades 

em conflito, o volume outorgado, a vazão de re-

ferência, os déficits de atendimento das deman-

das médio e máximo e os cortes de Qoutorgada 

médio e máximo.  
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Com exceção das sub-bacias dos ribeirões São 

Firmino e Médio Batalha, todas as outras apre-

sentaram déficit no cumprimento da vazão eco-

lógica em, no mínimo, 1/3 dos meses analisados. 

As sub-bacias mais críticas quanto ao corte de 

Q
outorgada

 para atendimento integral da vazão eco-

lógica foram Ribeirão Capipumba, Ribeirão Mun-

do Novo, Ribeirão Cristal e Alto Batalha.

5 CONCLUSÕES 
O potencial de aproveitamento hídrico pode ser 

limitado em função da discrepância de valores 

obtidos de Q
7,10

. Apesar dos valores encontrados 

no estudo serem próximos de valores de outras 

pesquisas pelo próprio comitê da bacia hidrográ-

fica, existem diferentes metodologias de cálculo, 

o que pode levar a valores discrepantes, repre-

sentando riscos para os ecossistemas de deter-

minada região. Além disso, a falta de estações de 

monitoramento e sua má distribuição espacial, 

assim como lacunas e falhas nas séries históri-

cas, leva à utilização de métodos de regionaliza-

ção, com consequente estimativa aproximada e 

divergente de série sintética de vazão. 

No que se refere à análise de critérios visando à 

otimização do aproveitamento hídrico, os resul-

tados mostraram que a mudança de critério é 

viável, representando um potencial significativo 

na disponibilidade de água em toda a bacia. Ob-

servou-se que aplicação de vazões menos restri-

tivas possibilitou uma diminuição significativa 

em áreas com demandas acima da máxima per-

mitida, mas ainda, com algumas regiões críticas.

De uma forma geral, a situação analisada no pe-

ríodo de outubro de 2014 até setembro de 2017 

é preocupante no que diz respeito aos volumes 

captados para irrigação no alto curso do rio São 

Marcos. Entretanto, na região a jusante do reser-

vatório de Batalha (baixo curso do rio São Mar-

cos), a situação se mostra confortável, com boa 

disponibilidade hídrica.
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Resumo
A adição de composto orgânico aos solos de cobertura de aterros sanitários, principalmente em regiões do 

semiárido, apresenta-se como ótima alternativa para melhoramento das suas propriedades. O principal ob-

jetivo é avaliar a influência da adição de composto orgânico no solo em relação às propriedades geotécnicas 

de misturas estudadas. O campo experimental foi o Aterro Sanitário em Campina Grande-PB. O solo utilizado 

foi coletado diretamente da camada de cobertura e o composto orgânico, resultante de compostagem, foi 

concedido pelo laboratório de engenharia agrícola da Universidade Federal de Campina Grande. Os ensaios 

de caracterização geotécnica e sucção foram realizados segundo normas nacionais e internacionais. Verifi-

cou-se uma diminuição no percentual de partículas finas, aumento dos limites de consistência e redução da 

massa específica seca máxima na compactação, além de aumento da capacidade de retenção de umidade 

com o aumento do percentual orgânico nas misturas. Conclui-se que a adição de composto orgânico ao solo 

contribuiu para melhorar suas propriedades geotécnicas e fornecer nutrientes adequados ao processo de 

oxidação de metano por bactérias metanotróficas. 

Palavras-chave: Sucção. Matéria orgânica. Compostagem. Misturas. Oxidação de metano. Bactérias metanotróficas.

Abstract
The addition of organic compound to landfill cover layers soils, especially in semi-arid regions, presents itself as 

an excellent alternative for the improvement of its properties. The main objective is evaluating the influence of 

the addition of organic compound on soil in relation to the geotechnical properties of the studied mixtures. The 

experimental field was the Landfill in Campina Grande-PB. The soil used was collected directly from the cover layer 

and the organic compound resulting from composting was granted by the agricultural engineering laboratory of 

the Federal University of Campina Grande. The geotechnical characterization and suction tests were performed ac-

cording to national and international standards. There was a decrease in the percentage of fine particles, increase 

of the consistency limits and reduction of the maximum dry specific mass in compaction, as well as increase of the 
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1 INTRODUÇÃO
Camadas de cobertura de solo compactado de 

aterros sanitários funcionam como uma barreira 

física, química e/ou biológica. Entretanto, devi-

do às condições climáticas, sobretudo em países 

tropicais, podem ocorrer ciclos de umedecimen-

to e secagem relacionados a períodos de grandes 

precipitações e elevadas temperaturas na época 

de estiagens. Tais condições podem acarretar em 

mudanças no comportamento do solo, no que se 

refere às suas propriedades geotécnicas, prin-

cipalmente mecânicas e hidráulicas. Mudanças 

geotécnicas nas camadas de solo compactado 

direcionadas à cobertura de aterros podem, por 

exemplo, conduzir a uma perda da eficiência de 

retenção das emissões de gases e, assim, impli-

car em poluição atmosférica (CANDIANI, 2018)

Portanto, conforme as características geotécni-

cas do material utilizado e as condições meteoro-

lógicas da região onde o empreendimento se en-

contra, a forma de concepção dessa camada de 

cobertura deve ser considerada para evitar riscos 

sanitários e ambientais, pois devido à complexi-

dade de fenômenos de interações físicas, quími-

cas e biológicas essas camadas apresentarão um 

comportamento específico (MOREIRA, 2018).

Camadas convencionais de aterros sanitários em 

regiões de clima árido ou semiárido podem apre-

sentar riscos sanitários e geotécnicos devido a 

fissuras, deficiência na coesão entre as partícu-

las, em virtude da rarefação da cobertura vegetal 

nessas camadas. Para aumentar a coesão entre 

as partículas do solo e até mesmo a flora bacte-

riana presente, e auxiliar no desenvolvimento de 

cobertura vegetal, uma das alternativas é intro-

duzir uma mistura de composto orgânico oriun-

do de compostagem, ao solo. A mistura orgâni-

ca, além de apresentar uma umidade adequada, 

possui microrganismos não-patógenos, que po-

dem melhorar as características físicas e geotéc-

nicas deste solo, bem como permitir a oxidação 

do metano (CH4
) que, porventura, difunda-se por 

essa camada, já que essa mistura pode ser enri-

quecida por microrganismos metanotróficos.

Em regiões de clima semiárido, a adição de com-

posto orgânico às jazidas de solo pode ser viável e 

econômica, já que o material orgânico maturado 

pode compor a camada de cobertura de aterros sa-

nitários, como foi utilizado nos estudos de Koshand 

e Fall (2014), Scheutz et al. (2014) e Santos (2015).

Estudos desenvolvidos no Aterro Sanitário em 

Campina Grande - PB, inclusive, podem ser amplia-

dos para outros aterros com condições meteoroló-

gicas semelhantes. 

2 OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é avaliar a influ-

ência da adição de composto orgânico, de folhas 

de jardim e esterco bovino, nas propriedades  

geotécnicas (mecânicas, hidráulicas) e sucção 

das misturas de solo: composto, com proporções 

de 3:1 e 1:1 (solo: composto) em peso.

3 METODOLOGIA
3.1 Campo Experimental: Caracterização do 
Aterro Sanitário em Campina Grande - PB

O campo experimental deste estudo foi o Aterro 

Sanitário em Campina Grande - PB (ASCG). Esse 

aterro encontra-se localizado no distrito de Catolé 

Efeito da adição de composto orgânico no solo de Camadas de Cobertura de Aterros Sanitários e sua influência nas propriedades geotécnicas 

moisture retention capacity with the increment of the organic percentage in the mixtures. It was concluded that 

the addition of organic compound to the soil contributed to improve its geotechnical properties and to provide 

adequate nutrients to the process of methane oxidation by methanotrophic bacteria.   

Keywords: Suction. Organic matter. Composting. Mixtures. Methane oxidation. Methanotrophic bacteria.
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de Boa Vista, a 10 Km da área urbana do município 

de Campina Grande-PB, conforme pode ser visto na 

Fig. 1, sob coordenadas geográficas 7°16’38’’ lati-

tude Sul e 36°00’51’’ longitude oeste de Greenwich. 

Santos JJN, Souza JCM, Araújo PS, Melo MC, Monteiro VED

 
Figura 1 - Localização do Aterro Sanitário em Campina Grande - PB.

Fonte: Grupo de Geotecnia Ambiental (2018).

O ASCG iniciou sua operação em julho de 2015, 

sendo projetado para finalizar com 22 células em 

um tempo de vida útil de 25 anos. Atualmente, 

o ASCG possui 4 células de disposição de resí-

duos, com área de base de aproximadamente  

100 x 100 m, altura em torno de 20 m, escalona-

das em platôs de 5 m, com bermas de 6 m.

3.2 Coleta e análises geotécnicas de solo e 
misturas solo-composto orgânico

3.2.1 Coleta de solo

A coleta de amostra de solo foi realizada na cama-

da de cobertura da Célula 2 do ASCG (Fig. 2) para 

posterior análise físico-química e geotécnica.

O número de pontos para coleta de amostras de 

solo foi realizado por meio do Teorema Central 

do Limite, que é um teorema fundamental de 

probabilidade e estatística. 

O teorema descreve a distribuição da média de 

uma amostra aleatória de uma população com 

variância finita. Quando o tamanho amostral é 

suficientemente grande, a distribuição da mé-

dia é uma distribuição aproximadamente normal 

(LARSON E FABER, 2004; GUEDES, 2018). O teo-

rema aplica-se independentemente da forma da 

distribuição da população. No caso de o número 

de amostras ser maior que 30, a população tem 

qualquer distribuição, então a distribuição das 

médias amostrais pode ser aproximada por uma 

distribuição Normal. Com base nessa premissa, 

foram coletadas amostras de solo em 31 pontos 

distribuídos uniformemente ao longo da Célula 

2, conforme Fig. 2.
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Figura 2 - Pontos de coleta de amostra de solo na Célula 2

Fonte: Grupo de Geotecnia Ambiental (2018).

Conforme metodologia de amostragem da EM-

BRAPA (2006), foi realizada a homogeneização 

das amostras simples para obtenção de uma 

amostra composta e representativa da Célula 2.

Para coleta do material realizou-se um furo su-

perficial na camada de cobertura de solo com-

pactado (liner), de aproximadamente 0,15m, em 

cada ponto de amostragem previamente defini-

do pelo método do Teorema Central do Limite, 

descrito anteriormente. Essa profundidade foi 

estabelecida como forma de isentar as amos-

tras coletadas de qualquer material orgânico, a 

exemplo de raízes de plantas, que pudessem in-

terferir nas análises. Em seguida, retirou-se uma 

amostra de solo de aproximadamente 0,5 kg, em 

cada ponto da camada de cobertura, previamen-

te selecionada, a qual foi armazenada em saco 

plástico do tipo “zíper”, com objetivo de manter a 

integridade da amostra de solo. Posteriormente, 

o solo foi encaminhado ao Laboratório de Geo-
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tecnia Ambiental (LGA) da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG) para a realização dos 

ensaios necessários.

As amostras de solo de cada ponto, em torno de 

0,5 Kg (Fig. 3b) foram cuidadosamente destorro-

adas (Fig. 3a). Após o destorroamento, realizou- 

se no LGA/UFCG a homogeneização de todo o 

solo coletado nos 31 pontos na camada de co-

bertura da Célula 2, baseado nas metodologias 

da EMBRAPA (2006) e na NBR 6457 (ABNT, 2016). 

Obteve-se, assim, uma amostra composta de 

15,5 Kg para a caracterização física desse solo. 

Em seguida, essa amostra composta foi coloca-

da para secar ao ar livre (Fig. 3c). Posteriormente 

à sua secagem, realizou-se o quarteamento do 

solo (Fig. 3d) e retiraram-se as quantidades de 

material necessárias à execução de cada ensaio 

de caracterização seguindo as normas da Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

 
a)

b)

c) d)

Figura 3 - Preparação das amostras a) destorroamento; b) homogeneização; c) secagem ao ar livre; d) quarteamento.
Fonte: Arquivo de Pesquisa (2018).

A última etapa de preparação das amostras con-

sistiu no peneiramento e pesagem das quantida-

des equivalentes a cada ensaio de caracterização.

3.2.2 Coleta de composto orgânico

O composto utilizado nas misturas estudadas 

nesta pesquisa foi fornecido pelo Laboratório de 

Tecnologias Agroambientais (LTA/UFCG) vincula-

do ao Departamento de Engenharia Agrícola da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

O composto orgânico é constituído de uma pro-

porção de 3:1 em peso (Folhas de plantas de 

jardim: esterco bovino), sendo resultante de um 

processo de compostagem que durou 110 dias. 

A leira foi formada a partir de 30 cm de altura de 

folhas de plantas de jardim e folhas de plantas 

coletadas no Campus I da UFCG, e 6 cm de es-

terco, com irrigação regular de água e 4 revira-

gens da leira a cada 15 dias, durante o período 

inicial de compostagem. Finalmente, o composto 

foi acondicionado em sacos plásticos (Fig. 4a) e 

encaminhado para o LGA, no qual foram realiza-

das as etapas de secagem ao ar livre (Fig. 4b) e 

preparação das misturas de solo e composto or-

gânico (Fig. 4c).
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a) b) c)

Figura 4 - Composto orgânico e misturas; a) Coleta do composto; b) secagem ao ar livre; c) misturas (solo-composto).
Fonte: Arquivo de Pesquisa (2018).

O Quadro 1 apresenta as metodologias que foram utilizadas para a realização dos ensaios de caracteri-

zação geotécnica, química e o ensaio para determinação das curvas características de umidade (sucção).

Quadro 1 - Ensaios para caracterização geotécnica e química e determinação das curvas de retenção de umidade das amostras.

Ensaios Metódo

Preparação de amostras e teor de umidade NBR 6457 (ABNT, 2016) – Amostras de solo – Preparação  
para ensaios de compactação e ensaios de caracterização

Massa específica dos grãos NBR 6458 (ABNT, 2016) – Solo – Determinação da massa  
específica dos grãos de pedregulho que passam na peneira 4.8 mm

Limite de Liquidez NBR 6459 (ABNT, 2016) – Solo – Determinação do Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade NBR 7180 (ABNT, 2016) – Solo – Determinação do Limite de Plasticidade

Compactação NBR 7182 (ABNT, 2016) – Solo – Ensaio de Compactação

Granulometria por peneiramento e sedimentação NBR 7181 (ABNT, 2016) – Solo – Análise Granulométrica

Permeabilidade à água NBR 14545 (ABNT, 2000) – Determinação do coeficiente de permeabilidade  
de solos argilosos à carga 

Complexo Sortivo EMPRABA (2011)

Matéria Orgânica EMPRABA (2011)

pH em H2
O EMPRABA (2011)

Curva de retenção de água (Sucção) D5298 (ASTM, 2010) 

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2018).

3.2.3 Metodologia de sucção (Papel filtro)

Para a determinação das curvas características 

de umidade foi utilizado o método do papel filtro. 

O método baseia-se no princípio de absorção e 

equilíbrio que existe quando um material poroso 

com certa umidade é posto em contato com um 

papel filtro, com umidade menor. O papel filtro 

passa a absorver uma certa quantidade de água 

do solo até que o sistema entre em equilíbrio de 

sucção (SANTOS, 2015; ARAÚJO, 2017).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir serão apresentados os resultados refe-

rentes à caracterização geotécnica e sucção das 

amostras estudadas. A Tabela 1 apresenta tam-

bém as características físico-químicas do solo e 

composto orgânico estudados.
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Tabela 1 - Resultados da caracterização química de 
solo e composto orgânico.

Características 
químicas Solo Composto orgânico

Cálcio (cmolc/Kg) 4,35 23,55

Magnésio (cmolc/Kg) 6,64 37,12

Potássio (cmolc/Kg) 0,30 10,54

Nitrogênio (cmolc/Kg) 0,02 82,46

Carbono Orgânico (%) 0,22 7,68

Matéria Orgânica (%) 0,38 13,23

pH H
2
O (1:2,5) 7,08 8,26

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2018).

O solo apresenta uma Capacidade de Troca  

Catiônica (CTC) de 14,6 cmolc/Kg, enquanto  

o composto orgânico apresenta uma CTC de 

71,21 cmolc/Kg, correspondendo a um aumento 

de, aproximadamente, 81 % em relação ao solo. 

Uma CTC menor que 27 cmolc/Kg é considerada 

baixa, conforme Sistema Brasileiro de Classifica-

ção de Solos (2006). 

É interessante verificar que solos com elevada 

CTC apresentam maiores taxas adsortivas, o que 

implica em maior poder agregante de partículas 

com cargas contrárias a este solo. Assim, com-

postos tóxicos e com cargas elétricas como íons 

podem ser imobilizados aos solos. Por exemplo, 

as argilas, além de terem uma área superficial 

elevada, ainda possuem uma carga eletrostática 

final negativa, o que faz com que metais pesa-

dos fiquem agregados ou adsorvidos a este solo, 

considerando-se também que pH, temperatura e 

outros fatores físicos e químicos podem influen-

ciar na adsorção de contaminantes. Quando se 

adiciona composto orgânico aos solos natural-

mente encontrados em jazidas, pode-se aumen-

tar o seu poder adsortivo e, além disso, há um au-

mento natural da flora bacteriana que também 

é benéfico em propriedades adsortivas de solos, 

permitindo, ainda, a realização de processos de 

oxidação de CH
4
 em camadas de cobertura de 

aterros, o que pode reduzir significativamente 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Outro fator importante na adição de compostos 

orgânicos em solos de cobertura de aterros em 

locais de clima árido e semiárido é a adição de 

macronutrientes e a própria matéria orgânica 

presentes nestes compostos, que também au-

xiliam no desenvolvimento da biota microbiana 

e até mesmo na cobertura vegetal desses solos, 

uma vez que haverá uma maior retenção de lí-

quidos. 

A Saturação por Bases do solo (macronutrien-

tes, argila e CTC), por sua vez, foi de 53,26%, o 

que o torna um meio Eutrófico (fértil), segundo 

Santos (2015), e possivelmente propício para o 

desenvolvimento de bactérias metanotróficas, 

que oxidam o CH4
 em camadas de cobertura 

de aterros sanitários. Vale salientar que, ape-

sar de o solo das jazidas destinadas a cober-

tura de aterros ser fértil, o clima semiárido da  

região torna bastante difícil o desenvolvimen-

to da vegetação sobre essas camadas e, por 

isso, a introdução de um composto rico em 

matéria orgânica, microrganismos e umidade  

(em torno de 20%) pode ser uma solução viável 

e permanente na execução dessas camadas de 

cobertura.  Destaca-se que a maior quantidade 

de macronutrientes, matéria orgânica, micror-

ganismos e umidade aumenta o entrosamen-

to das partículas de solos, evitando, assim, a  

sua erosão.

Ainda, segundo Huber-Humer et al. (2009), entre 

as condições favoráveis para a atividade de bac-

térias que oxidam CH4
, destacam-se o carbono 

orgânico maior que 7 e o pH na faixa de 6,5 a 8,5. 

Castro, Mañas e De Las Heras (2009) relataram 

que adições de composto orgânico aumentam os 

macronutrientes no solo e Fuentes et al. (2010) 

descobriram que a aplicação de composto orgâ-

nico aumentou no solo a disponibilidade de nu-

trientes, como os teores disponíveis de Nitrogê-

nio (N) e Fósforo (P).
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Portanto, pesquisas que sejam desenvolvidas a 

fim de melhorar a qualidade de solos em cli-

ma semiárido podem ser direcionadas à ob-

tenção de compostos orgânicos para posterior  

mistura aos solos que serão utilizados em ater-

ros sanitários. 

4.1 Caracterização geotécnica

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes à 

distribuição granulométrica das amostras estu-

dadas. Têm-se o resumo da granulometria e os co-

eficientes relacionados à distribuição dos grãos.

Tabela 2 - Distribuição granulométrica das amostras de solo, composto orgânico e misturas.

Resumo da Granulometria Solo Mistura 3:1 Mistura 1:1 Composto

Pedregulho 0,14 % 5,52 % 5,47 % 0,10 %

Areia Grossa 11,6 % 11,27 % 11,48 % 20,54 %

Areia Média 28,08 % 30,87 % 31,37 % 39,63 %

Areia Fina 30,04 % 39,82 % 42,06 % 36,51 %

Silte 17,37  % 9,40  % 6,41 % 0,01 %

Argila 12,77 % 3,13 % 3,21 % 3,21 %

CNU - 15 7,57 6,21

CC - 3,75 1,89 0,99

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2018).

Verifica-se que ocorre uma diminuição no per-

centual de partículas finas (silte e argila) nas 

misturas e aumento do percentual de partículas 

mais grossas, em especial areia média, a partir do 

aumento do percentual orgânico. Esse fato está 

em conformidade com o que foi observado por 

Santos (2015), que, ao estudar o comportamen-

to de misturas de solo e composto orgânico em 

aterro sanitário, verificou uma influência maior 

do composto orgânico na fração areia das mis-

turas analisadas. 

Após a adição do composto orgânico ao solo, ve-

rificou-se que em todas as misturas houve uma 

suavização das curvas granulométricas, indi-

cando uma distribuição dos grãos do solo mais 

homogênea. Uma distribuição mais homogênea 

aumenta ou potencializa propriedades geotéc-

nicas do solo em direção a uma melhor eficiên-

cia de aterros. Uma distribuição granulométrica 

homogênea em solos compactados de aterros 

sanitários permite menor processo erosivo, pois 

ocorrerá uma melhor agregação desse solo, me-

nor fluxo de gases e umidade pela camada de 

cobertura, além de favorecer CTCs maiores e, 

portanto, melhores propriedades adsortivas e, 

ainda, um melhor desenvolvimento da biota mi-

crobiana e de espécies vegetais.  

Os melhores resultados nas características ge-

otécnicas das misturas podem ser alcançados 

pela Mistura 1:1. Entretanto, para que seja apli-

cada essa mistura 1:1 é necessário um pátio ou 

local de compostagem bastante amplo, além de 

uma quantidade elevada de resíduos de poda, o 

que nem sempre é possível. Já a mistura 3:1 é a 

mais recomendada, não pela sua eficiência, que 

também é muito melhor que somente o solo ob-

tido na jazida próxima ao aterro, mas pela facili-

dade de aquisição. Aterros como o de Campina 

Grande - PB podem facilmente obter compostos 

orgânicos advindos de podas de árvores, jardins, 

canteiros de estradas e rodovias. Esses resíduos 

orgânicos podem então ser compostados para 

destinação em camadas de cobertura de aterros. 

Embora o escopo deste artigo não seja o fator 

econômico, pode-se ainda inferir que os cus-

tos com irrigação de camadas de cobertura de 

aterros para diminuição de poeira e até mesmo 

com recirculação de líquidos pode ser diminuído. 

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 154-166 | Abr a Jun, 2021

Efeito da adição de composto orgânico no solo de Camadas de Cobertura de Aterros Sanitários e sua influência nas propriedades geotécnicas 



162

Um outro fator que deve ser levado em conta e 

que diminui em muito os custos de um aterro é 

a aquisição de jazidas para obtenção de cama-

das de cobertura. Nesses casos, jazidas seriam 

utilizadas de forma mais racional, inclusive com 

ganho ambiental e com menores custos em má-

quinas e combustível. 

4.2 Limites de Consistência  

De uma maneira geral, os Limites de consistência 

do solo e das Misturas foram similares, especial-

mente com relação ao Limite de Liquidez (LL). Já 

com relação ao Limite de Plasticidade (LP), a mis-

tura 3:1 teve um LP em torno de 20%, indicando 

o seu uso potencial em camadas de cobertura de 

aterros. O solo teve um LP em torno de 15% e a 

mistura 1:1 não foi plástica, o que dificulta a sua 

aplicação para camadas de cobertura. A mistura 

3:1, devido ao seu LP em torno de 20%, permite 

ao solo uma menor fuga de líquidos e um melhor 

comportamento deste solo em função das carac-

terísticas meteorológicas da região do aterro em 

Campina Grande-PB. Este solo apresentará menor 

possibilidade de apresentar fissuras durante os 

ciclos de umedecimento e secagem. Ciclos de va-

riações meteorológicas no semiárido são bastante 

comuns, o que ocasiona fissuras nos solos, e a adi-

ção de composto orgânico pode minimizar os efei-

tos adversos do clima local.  Com relação ao índice 

de plasticidade (IP), o solo foi melhor nesse quesi-

to (9%), enquanto a mistura 3:1 apresentou um IP 

em torno de 7%. Ambos estão na faixa preconiza-

da pela Cetesb (1993). O IP representa em termos 

mais técnicos o quanto o solo é ativo, ou seja, o 

quanto o solo é adsortivo, o que contribui para as 

trocas catiônicas. A mistura 1:1 não apresentou IP, 

entretanto os ensaios químicos realizados mostra-

ram uma elevada CTC para essa mistura. 

Assim, fica claro que a Mistura 3:1 é a mais in-

dicada para a camada de cobertura do ASCG em 

relação aos limites de consistência. 

4.3 Compactação

A Fig. 5 apresenta as curvas de compactação re-

ferentes às amostras estudadas.
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Figura 5 - Curvas de compactação das amostras estudadas.
Fonte: Arquivo de Pesquisa (2018).
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Comparando as curvas de compactação, nota-se 

que com aumento no percentual de composto 

orgânico ocorre diminuição do peso específi-

co seco máximo e aumento da umidade ótima. 

Resultados semelhantes foram verificados por 

Koshand e Fall (2016) ao estudar os efeitos da 

adição de composto orgânico (turfa) às proprie-

dades do solo, no Canadá, e Sen et al. (2014) 

estudando o mesmo efeito em locais para im-

plantação de barragens de terra, na Índia. Se-

gundo esse último autor, o menor valor de peso 

específico seco observado para a turfa estudada 

pode ser atribuído ao menor peso específico dos 

grãos desse tipo de solo. No presente estudo, o 

composto orgânico também apresentou o me-

nor peso específico aparente seco máximo, de 

12,36 KN/m³, o qual está relacionado também 

a um menor peso específico dos grãos. Resulta-

dos semelhantes também foram observados por 

Santos (2015) estudando o comportamento me-

cânico de misturas de solo e composto orgânico.

Deve ser observado que os aditivos orgânicos 

reduzem a compactação do solo, melhorando a 

aeração e a penetração de água (KUNCORO et 

al., 2014). Segundo Hossain (2017), a matéria 

orgânica do solo aplicada em longo prazo me-

lhora a capacidade de retenção de água e au-

menta a estabilidade agregada do solo por meio 

da formação de pontes catiônicas, que são mais 

fortes quando comparadas às forças iônicas, 

melhorando assim a sua estrutura. Além disso, 

foi verificado também que a adição de esterco 

bovino ao solo melhora as propriedades físicas 

aumentando a atividade microbiana, o que pode 

contribuir para o processo oxidativo de CH
4
 em 

camadas de coberturas de aterros sanitários, e a 

consequente redução das emissões de GEE para 

a atmosfera.

Aterros sanitários são biorreatores e, portanto, 

devem permitir o fluxo de líquidos e gases pela 

camada de cobertura. Camadas de cobertura 

com menores pesos específicos resultam em so-

los mais porosos. Esses solos facilitam a agrega-

ção de microrganismos em uma área superficial 

aumentada, o que, por sua vez, eleva os proces-

sos biodegradativos e oxidativos do CH
4
 e facili-

ta o fluxo de líquidos na camada, o que permite 

a difusão de enzimas necessárias a processos  

biológicos, aumenta a possibilidade de fixação 

de raízes das plantas, a adsorção de metais e, 

portanto, melhora as propriedades geotécnicas 

do solo.

4.4 Condutividade hidráulica

Os coeficientes de permeabilidade saturada de-

terminados em laboratório em amostras com-

pactadas na umidade ótima foram de 8,01 x 10-8 

m/s, 2,09 x 10-7 m/s e 8,43 x 10-6 m/s para as 

amostras de solo, mistura 3:1 (solo-composto) e 

mistura 1:1 (solo-composto), respectivamente. 

Verifica-se um aumento gradativo nos coeficien-

tes de permeabilidade com o aumento do per-

centual orgânico, o que pode ser explicado pela 

mudança ocorrida na distribuição granulomé-

trica e, possivelmente, estrutura, devido à maior 

presença de matéria orgânica nas misturas em 

comparação ao solo. A matéria orgânica promo-

ve uma maior agregação do solo, o que pode ter 

influenciado para o aumento da condutividade 

saturada à medida que o percentual orgânico 

aumentou. Entretanto, como verificado pelas 

características químicas, a presença de matéria 

orgânica favoreceu o aumento de nutrientes e 

uma CTC alta, que permitem o desenvolvimento 

da flora bacteriana e, portanto, maior oxidação 

de metano no solo, interesse deste estudo. 

4.5 Curvas de retenção

A Fig. 6 apresenta as curvas de retenção de umi-

dade das quatro amostras estudadas nesta pes-

quisa, a partir da relação entre a umidade gravi-

métrica e a sucção matricial observadas.
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Os valores de sucção variaram de 1 KPa a 30 KPa, 

de 2 KPa a 80 KPa e de 0,10 KPa a 300 KPa para as 

amostras de solo, mistura 3:1 e mistura 1:1, res-

pectivamente. Maiores sucções foram observadas 

para a mistura 1:1, confirmando-se o que foi tam-

bém observado por Santos (2015) e Koshand e Fall 

(2014) em seus estudos. Isso é considerável, pois 

quanto maior o valor de sucção maior será o valor de 

umidade, estando a umidade, por sua vez, relacio-

nada também à presença de compostos orgânicos. 

 

Figura 6 - Curvas de retenção de umidade do solo e misturas com composto orgânico.
Fonte: Arquivo de Pesquisa (2018).

A capacidade de retenção de água tende a au-

mentar com a adição de matéria orgânica. Esse 

aumento foi atribuído ao aumento da agregação, 

que aumenta o espaço total de poros e a dimi-

nuição da densidade aparente, o que altera a dis-

tribuição do tamanho de partículas.

Percebe-se que as curvas de retenção das duas 

misturas estudadas convergem para uma umi-

dade gravimétrica de, aproximadamente, 20% e 

uma sucção de 6 KPa (correspondente à comple-

ta saturação das amostras). As maiores sucções 

são observadas para as misturas, aumentando à 

medida que o percentual de composto orgâni-

co aumenta. Isso já era esperado, pois maiores 

quantidades de matéria orgânica representam 

maiores quantidades de umidade.

Em relação à capacidade diferencial de umidade, 

foram observados os valores de 8,64 % e 14,94 

% para as misturas 3:1 e 1:1, respectivamente, 

para a faixa de 0 a 1000KPa de sucção nas cur-

vas características, a qual refere-se à atuação da 

fase líquida, de energia mecânica e de forças de 

capilaridade no solo (SANTOS, 2015). O aumento 

da retenção de umidade com a adição do com-

posto favorece a atuação das bactérias metano-

tróficas que oxidam metano fornecendo condi-

ções de umidade para o processo, desde que em 

teor adequado, além de minimizar a percolação 

do gás para a atmosfera, pois a difusão do gás na 

água é bem menor que em meios gasosos.

Interessante que a mistura 1:1 apresentou os 

melhores resultados quanto à sucção; entretan-

to, mais uma vez esses bons resultados ficam 

condicionados à capacidade de um aterro rece-

ber e dar um tratamento final recomendado aos 

compostos orgânicos. 
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5 CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos neste estudo, 

conclui-se que a adição de composto orgânico ao 

solo da camada de cobertura de Aterro Sanitário 

melhorou as propriedades geotécnicas deste solo. 

A adição de composto ao solo permite uma 

melhor agregação do solo, desenvolvimento 

de cobertura vegetal, diminuição de perda de 

umidade, fornece condições para os processos 

de oxidação do metano, diminuindo a ação dos 

Gases de Efeito Estufa e, ainda, pode ser viável 

economicamente. 

A mistura 3:1 apresentou bons resultados, se 

comparada ao solo, além de ser mais viável em sua 

obtenção. Misturas de orgânicos em maiores con-

centrações ao solo devem ser vistas em termos de 

aquisição de compostos e viabilidade técnica.

O estudo realizado no Semiárido paraibano pode 

ser estendido a aterros localizados em condições 

meteorológicas semelhantes. 
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo simular o rompimento hipotético da barragem de Jucazinho no estado 

de Pernambuco (Brasil). Para o desenvolvimento do estudo, foram utilizados o modelo matemático HEC-RAS 

5.0.6, imagens de perfilamento a laser e dados disponíveis da barragem. Os cenários foram simulados utilizan-

do os tempos de formação da brecha (0,1h e 0,5h), buscando avaliar os impactos sobre as ocupações ribeiri-

nhas das cidades Salgadinho e Limoeiro. Como resultado, foi possível obter a distribuição espacial e temporal 

da inundação, mapas com indicadores e índices de perigo, bem como estimar a quantidade de pessoas e do-

micílios que podem ser atingidos. Espera-se com esse trabalho poder contribuir com os órgãos gestores na 

adoção de medidas estruturais e/ou não estruturais para as cidades Salgadinho e Limoeiro, caso a barragem 

se rompa.

Palavras-chave: HEC-RAS. Perfilamento a laser. Mapa de perigo. 

Abstract
The objective of this paper was to simulate the hypothetical break of the Jucazinho dam in Pernambuco state  

(Brazil). The study development used the mathematical model HEC-RAS 5.0.6, laser profiling images, and available 

data from the dam. Scenarios were simulated using the breach formation times of 0.1h and 0.5h, seeking to assess 

the impacts on riverside occupations in two cities.  As a result, it was possible to obtain the spatial and temporal 

distribution of the flood, maps with hazard indicators and indices, in addition to estimating the number of affected 

population and residences. This paper aims to contribute with management bodies in the adoption of structural 

and/or non-structural measures for the cities of Salgadinho and Limoeiro, in case of dam breaks.

Keywords: HEC-RAS. Laser profiling. Hazard map. 
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1 INTRODUÇÃO
Em projetos de barragens, diversos requisitos 

técnicos que dizem respeito a estabilidade, fun-

cionalidade e durabilidade devem ser atendidos. 

A avaliação da segurança da barragem é tradicio-

nalmente feita de forma determinística utilizando 

fatores de segurança. No entanto, a variabilidade 

espacial das propriedades do solo, a avaliação 

dos parâmetros a partir de ensaios, a estimativa 

das forças atuantes, as variações na geometria 

e a limitação de dados hidrológicos são fatores 

que tornam essa abordagem determinística in-

suficiente para atestar a segurança da estrutura 

(ARAUJO e SAYÃO, 2018; FUSARO et al., 2017). 

Dessa forma, tais empreendimentos sempre 

estarão sujeitos a algum nível de risco para a 

ocorrência de eventos catastróficos (LADEIRA, 

CORREA e VILELA, 2019; FUSARO et al., 2017; 

MARQUES FILHO et al., 2017). 

As barragens de terra são mais sensíveis ao 

galgamento (overtopping) em cheias maiores 

que as de projeto, quando o vertedouro não 

é suficiente, e a água verte sobre a crista da 

barragem. Nesses casos, inicia-se a erosão do 

talude de jusante da barragem e ocorre a con-

sequente formação de uma brecha de forma 

regressiva. Os problemas de infiltração e en-

tupimento do sistema de drenagem interno da 

barragem também são importantes em barra-

gens de terra, gerando brechas que se iniciam 

como pontos de vazamento e crescem a par-

tir do ponto de surgimento (piping). Por outro 

lado, as barragens de concreto são mais susce-

tíveis a problemas na fundação ou na estrutu-

ra, vindo a ocorrer colapsos quase instantâne-

os (LAURIANO, 2009).

A Tabela 1 apresenta exemplos de barragens de 

concreto que já romperam ao longo da história:

Neves YT, Rodrigues AB, Cabral JJSP

Tabela 1 - Exemplos de barragens de concreto que já romperam.

Nome da Barragem Local Ano do 
rompimento

Tipo de
Barragem Falha

Bayless EUA 1910 (1911) Gravidade Fundação

Camará Brasil 2004 Gravidade Fundação

Eigiau GB 1925 Gravidade Fundação e Material

Elwha river EUA 1912 Gravidade Fundação

High Falls EUA 1999 Gravidade Material

Marquette no 3 EUA 2003 Gravidade Estrutura anexa

Shih-Kang dam Taiwan 1999 Gravidade Fundação/Estrutura da barragem

St Francis EUA 1928 Gravidade Fundação

Torrejon-Tajo Espanha 1965 Gravidade Estrutura anexa e Material

Upriver dam EUA 1986 Gravidade Estrutura anexa

Warrensburg EUA 1976 Gravidade Estrutura anexa

Xuriguera Espanha 1944 Gravidade Fundação

Zerbino Itália 1935 Gravidade Estrutura anexa/Fundação

Ashley EUA 1909 Contraforte Fundação

Cascade lake dam EUA 1982 Contraforte Fundação/Estrutura anexa

Komoro Japão 1928 Contraforte Fundação

Morris Sheppard EUA 1986 Contraforte Fundação

Overholser EUA 1923 Contraforte Fundação/Estrutura anexa

Stony creek EUA 1914 Contraforte Fundação

Fonte: Broberg e Thorwid (2015).

O Brasil hoje conta com a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida 

pela Lei nº 12.334/2010 (BRASIL, 2010). Um 

dos instrumentos dessa política é o Relatório de 

Segurança de Barragens (RSB), que tem como 

objetivos apresentar à sociedade um panorama 

da evolução da segurança das barragens bra-

sileiras, da implementação da PNSB e apontar 
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algumas diretrizes para a atuação de fiscaliza-

dores e empreendedores de barragem, além de 

destacar os principais acontecimentos no ano. 

A Fig. 1 apresenta a quantidade de acidentes e 

incidentes que ocorreram no período de vigên-

cia de cada RSB:

Modelagem computacional do rompimento hipotético da barragem de Jucazinho no estado de Pernambuco (Brasil) 

Figura 1 - Evolução do número de acidentes e incidentes.
Fonte: ANA (2019).

É importante destacar que podem ter ocorrido mais 

incidentes ou acidentes não reportados à Agência 

Nacional de Águas (ANA) e aos fiscalizadores, em 

virtude de se tratar de pequenas barragens e de re-

giões de reduzido Dano Potencial Associado.

Dentre os acidentes apresentados na Fig. 1, desta-

ca-se, em decorrência de sua extensão e gravidade, 

o rompimento da barragem de Fundão, em Maria-

na - MG, ocorrido em 05 de novembro de 2015. 

Esse acidente ocasionou a morte de 19 pessoas e 

severos danos ambientais, econômicos e sociais na 

bacia do Rio Doce, atingindo 35 cidades no estado 

de Minas Gerais e 03 no Espírito Santo (ANA, 2017).

Um acidente de grandes proporções que ocorreu 

recentemente foi o rompimento da barragem cór-

rego do Feijão, em Brumadinho - MG, no dia 25 de 

janeiro de 2019. Após esse episódio, foram con-

tabilizadas mais de duas centenas de mortes e al-

guns desaparecidos, além de significativos preju-

ízos socioeconômicos e ambientais (ANA, 2019).

Para com o estado de Pernambuco (Brasil), tem- 

se os seguintes acidentes que ocorreram desde 

o início do acompanhamento no âmbito do RSB:

• ANA (2013): Ocorrência de acidente com duas 

vítimas, em Camocim de São Félix. Trata-se do 

rompimento de dois barramentos de pequeno 

porte, do tipo barreiro, muito comum na região 

semiárida, mas as consequências foram agra-

vadas pela existência de uma estrada em ater-

ro com drenagem obstruída, a jusante das duas 

barragens rompidas, onde já se acumulava água. 

O aterro da estrada foi galgado pela onda de 

cheia formada com a soma dos três volumes, 

atingindo a elevatória da Companhia Pernambu-

cana de Saneamento (COMPESA) e as residências 

das duas vítimas;

• ANA (2015): Rompimento da ombreira esquer-

da da barragem da Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) Pedra Furada com esvaziamento do lago, de 

forma gradativa e lenta, acarretando a interrupção 

da operação em teste das unidades geradoras;

• ANA (2018): As barragens Cacimba Nova e Bar-

reiros romperam alguns dias após o primeiro en-

chimento, em época de seca, demonstrando que 

se deve ter muito cuidado nessa fase da vida das 

barragens. A causa provável para as duas barra-

gens foi percolação pela fundação. Felizmente 
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não foram reportadas vítimas fatais decorrentes 

desses acidentes, apenas alguns danos materiais 

(não quantificados, mas de pequena monta).

Além dos acidentes supracitados, ocorreu um 

incidente na barragem de Jucazinho, onde foi 

identificada a presença de fissuras na barragem. 

Essa barragem apresenta Categoria de Risco 

(CRI) e Dano Potencial Associado (DPA) altos. O 

CRI alto significa maior número de ameaças à 

segurança da barragem, e o DPA alto indica que, 

em caso de um acidente, as consequências se-

riam graves (ANA, 2017).

Nos RSBs 2017 e 2018, verificou-se que a barra-

gem de Jucazinho continuou preocupando o seu 

órgão fiscalizador, que é a Agência Pernambu-

cana de Águas e Clima (APAC). Nesses relatórios 

foram identificados problemas nos vertedouros 

laterais, nas ombreiras e na bacia de dissipação 

(ANA, 2018; ANA, 2019).  

Um projeto de recuperação foi iniciado para a 

barragem de Jucazinho, e espera-se que após a 

sua conclusão, a probabilidade de que ocorra um 

acidente seja muito pequena. No entanto, diante 

do que foi apresentado, é extremamente impor-

tante analisar a hipótese de seu rompimento. A 

modelagem computacional é uma ótima alter-

nativa para descrever e estudar esse processo, 

pois permite determinar a variação temporal e 

espacial da onda de inundação, bem como de-

senvolver mapas com indicadores e índices de 

perigo. Esses recursos fornecem subsídios de 

antecipação nos esforços para evacuar pessoas 

e propriedades.

2 OBJETIVO
Conhecer a dinâmica e criar condições técnicas 

que possam servir de suporte à tomada de deci-

sões para o cenário de rompimento hipotético da 

barragem de Jucazinho.

3 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa, primeira-

mente realizou-se uma caracterização da bar-

ragem de Jucazinho. Em seguida, utilizando- 

se as informações da barragem com o Mode-

lo Digital do Terreno (MDT) foram simulados os 

cenários de ruptura hipotética da barragem no 

modelo matemático HEC-RAS 5.0.6.

A seguir, serão apresentadas informações mais 

detalhadas sobre a barragem de Jucazinho, o 

modelo matemático e o MDT utilizado, bem 

como os cenários simulados.

 

3.1 Barragem de Jucazinho

A barragem de Jucazinho pertence à bacia do rio 

Capibaribe e está localizada em terras dos mu-

nicípios de Surubim e Cumaru, no agreste do es-

tado de Pernambuco, a uma distância de aproxi-

madamente 137 km da cidade do Recife.

A barragem foi construída entre os anos de 1996 

e 1998, em Concreto Compactado a Rolo (CCR), 

por meio de contrato firmado com a Rodoférrea 

Construtora de Obras Ltda e concluída em 1998 

pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS). 

Os principais objetivos que justificaram na época 

a construção dessa barragem são apresentados a 

seguir: 

• Abastecimento das cidades de Caruaru, Bezer-

ros, Gravatá, Riacho das Almas, Surubim, Vertente 

do Lério, Frei Miguelinho, Passira, Vertentes, Casi-

nhas, Santa Maria do Cambucá, Salgadinho, Ta-

quaritinga do Norte, João Alfredo e povoados de 

Capivara, Couro D’Antas, Trapiá, Chéus, Tambor e 

outras localidades a serem identificadas ao lon-

go do desenvolvimento da adução, beneficiando 

uma população em torno de 780.000 habitantes;

• Controle de enchentes do Capibaribe, com a fi-

nalidade de preservar as cidades a jusante;

Neves YT, Rodrigues AB, Cabral JJSP
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• Irrigação de cerca de 6.750 ha ao longo do 

rio com a geração de 4.000 empregos diretos e 

8.000 indiretos, beneficiando uma população de 

cerca de 24.000 habitantes; 

• Piscicultura com produção de cerca de 500 to-

neladas de pescado por ano, beneficiando cerca 

de 300 famílias, e gerando alimentos para 2.800 

pessoas/dia;

• Perenização do leito do rio a jusante da barra-

gem, garantindo o desenvolvimento da pecuária 

e da agricultura.

O sistema hidrográfico da bacia, a montante da 

barragem, tem uma área de 4.772 km² e é formado 

pelo rio Capibaribe (alto Capibaribe) e seus afluen-

tes, todos com regime torrencial temporário.

A barragem é do tipo gravidade e o seu maciço 

é constituído por 84% de concreto compactado 

com rolo e 16% de concreto convencional, apro-

ximadamente.  Possui 63,2 m de altura máxima, 

extensão pelo coroamento de 442,0 m, com 

crista na cota 299,0 m e soleira do extravasor 

central na cota 292,0 m. Em seu topo existe uma 

ponte com largura de 8 m, e a sua estrutura in-

corpora um sangradouro central, dois sangra-

douros laterais e uma galeria, embutida no ma-

ciço da barragem. 

O sangradouro central tem um comprimento de 

170 m e a sua soleira está na cota 292 m, sen-

do prevista uma lâmina máxima d’água de 6 m 

(chegando a atingir a cota 298 m) com uma va-

zão máxima de 5.446,69 m³/s. Esse sangradouro 

possui uma geratriz do tipo ogiva, escalonada 

segundo escadas de espelhos variáveis, sendo 

considerado do tipo stepped spillway. 

Os sangradouros laterais possuem um compri-

mento de 57 m e as suas soleiras estão na cota 

295 m, sendo prevista uma lâmina máxima d’água 

de 3 m (chegando a atingir a cota 298 m) com uma 

vazão máxima de 1.291,3 m³/s. Esses sangradou-

ros estão instalados nas ombreiras da barragem. 

A galeria está na cota 250 m e possui diâmetro 

de 2 m, que é reduzido para 1,5 m na extremida-

de de jusante. A sua vazão é de 2,72 m³/s.

A Fig. 2 apresenta a barragem de Jucazinho e a 

Fig. 3 apresenta a nova curva Cota x Volume da 

barragem de Jucazinho extrapolada até a cota 

300 m, cujos dados até a cota 292 foram obtidos 

em APAC (2019) e os demais obtidos por meio de 

técnicas de geoprocessamento:

Figura 2 - Barragem de Jucazinho.

Figura 3 - Curva Cota x Volume da barragem de Jucazinho. 
Fonte: Adaptada de APAC (2019).

Foi analisado o impacto do rompimento sobre as 

ocupações ribeirinhas das cidades Salgadinho e Li-

moeiro. Salgadinho possui uma área de 87,217 km² 
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e 9.312 habitantes. Já Limoeiro possui uma área de 

273,739 km² e 55.439 habitantes (IBGE, 2010). Na 

Fig. 4, tem-se a localização da barragem e das cida-

des Salgadinho e Limoeiro:

 

Figura 4 - Localização da barragem de Jucazinho e dos municípios de Salgadinho e Limoeiro.

3.2 Modelo matemático

O HEC-RAS 5.0.6 foi desenvolvido pelo Corpo de 

Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da 

América “US Army Corps of Engineers”. O termo 

HEC significa “Hydrologic Engineering Center” 

e o termo RAS significa “River Analysis System”. 

Atualmente o modelo realiza cálculos hidráulicos 

em 1D, 2D e acoplado 1D/2D, com regime de es-

coamento permanente, quase não permanente 

e não permanente. O modelo também permi-

te analisar a qualidade da água e o transporte 

de sedimentos e avaliar o efeito de estações de 

bombeamento e de estruturas transversais e/ou 

laterais ao fluxo, como açudes, barragens, ver-

tedouros, comportas, diques, pontes e bueiros 

(USACE, 2016a). 

De acordo com USACE (2016c), ao modelar si-

tuações como o galgamento e/ou rompimen-

to de um dique, bem como planícies de inun-

dação muito largas e planas, em que a água 

pode escoar em várias direções, recomenda-se 

utilizar uma abordagem bidimensional. Além 

disso, USACE (2016c) afirma que na modela-

gem de eventos que são muito dinâmicos em 

relação ao tempo (sistemas fluviais nos quais o 

pico do fluxo é atingido rapidamente, perma-

nece alto por um tempo muito curto e depois 

recua rapidamente) deve-se optar pelo o regi-
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me de escoamento não permanente. Com base  

nisso, decidiu-se desenvolver o modelo uti-

lizando simulação bidimensional em regime  

não permanente.

Na simulação bidimensional em regime não per-

manente, o modelo utiliza as equações bidimen-

sionais de Águas Rasas (também chamadas de 

equações bidimensionais de Saint-Venant) ou 

as equações da Onda Difusa. A discretização das 

equações da Onda Difusa é realizada utilizando 

o método das diferenças finitas para o tempo e 

um esquema híbrido combinando os métodos 

das diferenças finitas e dos volumes finitos para 

a discretização do espaço. Em relação às equa-

ções bidimensionais de Águas Rasas, utiliza-se o 

método dos volumes finitos na equação da con-

tinuidade e uma discretização que varia confor-

me o termo da equação da quantidade de movi-

mento (USACE, 2016b).

A modelagem foi realizada utilizando as equa-

ções de Águas Rasas. De acordo com USACE 

(2016a), na modelagem bidimensional do rom-

pimento de barragens, deve-se utilizar as equa-

ções de Águas Rasas, pois elas conseguem re-

presentar, com precisão, a geração de ondas de 

inundação altamente dinâmicas. Ao contrário 

das equações da Onda Difusa, as equações de 

Águas Rasas incluem dois termos que são extre-

mamente importantes para modelar esse tipo 

de onda de inundação, que são: aceleração local 

(mudanças na velocidade em relação ao tempo) e 

aceleração convectiva (mudanças na velocidade 

em relação à distância). 

As equações de Águas Rasas em duas dimen-

sões são apresentadas a seguir, sendo a Eq. 1 a 

da continuidade e as Eq. 2 e 3 as da quantidade 

de movimento:

 ( ) ( ) 0=+
¶
¶

+
¶
¶

+
¶
¶ q

y
hv

x
hu

t
H  (1)

 fvuc
y
u

x
uv

x
Hg

y
uv

x
uu

t
u

ft +-÷÷
ø

ö
çç
è

æ
¶
¶

+
¶
¶

+
¶
¶

-=
¶
¶

+
¶
¶

+
¶
¶

2

2

2

2

 (2)

 fuvc
y
v

x
vv

y
Hg

y
vv

x
vu

t
v

ft +-÷÷
ø

ö
çç
è

æ
¶
¶

+
¶
¶

+
¶
¶

-=
¶
¶

+
¶
¶

+
¶
¶

2

2

2

2
 (3)

Onde: t - tempo [T]; x e y - direções cartesianas 

[L]; H - elevação da superfície da água (elevação 

da superfície do terreno mais a altura da lâmina 

de água) [L]; u e v - componentes da velocidade 

nas direções x e y, respectivamente [LT-1]; h - al-

tura da lâmina de água [L];  q - fluxo de entrada/

saída [L3T-1];  g - aceleração da gravidade [LT-2]; 

f - parâmetro de Coriolis [T-1]; v
t
 - coeficiente de 

viscosidade turbulenta horizontal [L2T-1]; e c
f
- co-

eficiente de atrito do fundo [T-1].

3.3 Modelo digital do terreno 

O Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizado foi 

obtido por meio da técnica de perfilamento a la-

ser, também conhecida como “Light Detection 

and Ranging (LIDAR)”.  

Trata-se de uma técnica que permite a obten-

ção de informações altimétricas da superfície 

terrestre com alta precisão. O princípio básico 

do sistema de varredura a laser consiste na uti-

lização de um feixe de laser que é emitido, com 

o auxílio de um espelho de varredura, em dire-

ção aos objetos. Esse feixe é refletido ao atingir 

a superfície dos objetos, retornando um eco ao 

sistema. Esse sistema é então encarregado de 

registrar o tempo decorrido entre a emissão e 

a captação do eco, permitindo a obtenção da 

distância entre o sensor e o objeto (GALVANIN 

e POZ, 2013).

O MDT utilizado na pesquisa foi obtido no pro-

grama Pernambuco Tridimensional (PE3D). O 

PE3D é um programa que foi iniciado em 2014 

pela Secretária de Infraestrutura (SEINFRA) e 

que, por meio de sensores e câmeras instalados 
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em oito aviões, teve como objetivo o recobrimen-

to de todo o território do estado de Pernambuco 

utilizando aerofotogrametria e perfilamento a 

laser (CIRILO et al., 2014). 

No que se refere aos dados técnicos, foram utili-

zadas imagens na escala 1:5000, com resolução 

espacial de 1m e precisão altimétrica de 25cm. 

A precisão altimétrica teve como referência o 

MAPGEO 2010. Vale a ressalva de que esses da-

dos laser incluem o nível d’água no rio, que no 

reservatório estava na cota de aproximadamente  

250 m. Por esse motivo, foi realizada a correção 

do MDT ajustando a cota no reservatório para 

238 m (cota do fundo do lago).

3.4 Características do rompimento hipotético

O hidrograma de ruptura foi gerado no próprio 

HEC-RAS 5.0.6, e foi considerada como causa do 

rompimento a falha estrutural da barragem quan-

do submetida ao galgamento com uma lâmina 

d’água na cota 300 m (1 m acima da crista da bar-

ragem) gerada no paramento de montante. 

A brecha de ruptura é uma característica extrema-

mente importante no estudo. De acordo com USA-

CE (2014), os valores dos parâmetros da brecha 

para barragens de concreto variam muito e limi-

tam-se a intervalos simples. A Tabela 2 apresenta 

a faixa de valores possíveis para características da 

brecha de barragens de concreto do tipo gravidade:

Tabela 2 - Faixas de valores possíveis para as características da brecha de uma barragem de concreto do tipo gravidade.

Comprimento da brecha Componente horizontal da 
inclinação lateral da brecha - H:V

Tempo para a brecha se formar 
completamente (h) Fonte

Blocos Monolíticos 0 0,1 a 0,5 USACE (1980)

≤ 0,5L 0 0,1 a 0,3 FERC (1988)

< 0,5L 0 Entre 0,1 e 0,3 ELETROBRÁS (2003)

≤ 0,5L 0 0,1 a 0,2 Fread (2006)

Blocos Monolíticos 0 0,1 a 0,5 USACE (2007)

Nota: L - comprimento da crista da barragem. 

Em barragens de concreto do tipo gravidade, ge-

ralmente o rompimento ocorre parcialmente, di-

ferentemente das barragens de concreto em arco, 

em que a tendência é que ocorra o colapso comple-

to. Ao consultar a Tabela 2 verifica-se que USACE 

(1980) e USACE (2007) não limitam a quantidade 

de blocos e que a maioria das fontes estabelece 

um limiar de 0,5L. Assim sendo, foi considerado um 

comprimento da brecha igual a 0,5L, pois se trata 

da pior situação em caso de uma possível ruptura.

Para o tempo de formação da brecha, foram si-

mulados dois cenários, buscando-se avaliar a 

influência do menor e do maior tempo dentre as 

diversas fontes da Tabela 2. Os valores utilizados 

foram: 0,1h e 0,5h. Nas simulações, considerou- 

se uma progressão linear da brecha. 

A malha utilizada para representação espacial do 

vale a jusante da barragem possui 161795 célu-

las de 50 x 50 m e o coeficiente de rugosidade de 

Manning foi estimado em 0,03, baseando-se nas 

características da área de estudo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultado inicial, foi analisada a distribui-

ção espacial da inundação nas cidades de Salga-

dinho e Limoeiro. Observou-se que os tempos 

de formação da brecha resultaram em cenários 
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semelhantes, não tendo muita influência na dis-

tribuição espacial da mancha de inundação. 

No tocante ao perigo ocasionado pelo rompi-

mento da barragem, foram analisados os indi-

cadores velocidade e profundidade da água, uti-

lizando os limiares propostos por Ribeiro Neto, 

Batista e Coutinho (2016). Como resultado, ve-

rificou-se que praticamente toda a área atingida 

nas duas cidades apresentou perigo alto para o 

indicador profundidade da água. No que se refe-

re ao indicador velocidade da água, observou-se 

predominância de perigo alto, com alguns locais 

variando o perigo de baixo a médio. De acordo 

com Wright (2008), inundações com profundida-

de da água maior que 0,60 m ou velocidade de 

fluxo acima de 1,2 m/s representam perigo de-

finitivo para as pessoas. Nas Fig. 5 e 6 é possível 

observar a extensão das manchas de inundação, 

bem como os resultados dos indicadores veloci-

dade e profundidade da água para os tempos de 

brecha 0,1h e 0,5h:
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Figura 5 - Indicadores de perigo para Salgadinho: (1) profundidade da água com brecha 0,1h; (2) velocidade da água 
com brecha 0,1h; (3) profundidade da água com brecha 0,5h; (4) velocidade da água com brecha 0,5h.
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Além dos indicadores de perigo, foram gerados 

mapas com os índices de perigo utilizando a me-

todologia proposta por Stephenson (2002), que 

utiliza o índice de perigo obtido pelo produto 

entre a velocidade e a profundidade da água. De 

acordo com Stephenson (2002), valores menores 

que 0,5 m2/s representam danos às propriedades, 

veículos inseguros e possibilidade de autoajuda; 

valores maiores ou iguais a 0,5 m2/s e menores 

que 1 m2/s representam perigo para as pessoas; 

e valores maiores ou iguais a 1 m2/s incluem da-

nos estruturais e erosão. As Fig. 7 e 8 apresentam 

os mapas de perigo para a cidade Salgadinho: 

 

Figura 6 - Indicadores de perigo para Limoeiro: (1) profundidade da água com brecha 0,1h; (2) velocidade da água com 
brecha 0,1h; (3) profundidade da água com brecha 0,5h; (4) velocidade da água com brecha 0,5h.

 

 
Figura 7 - Mapa de perigo para a cidade de Salgadinho com o tempo de formação da brecha 0,1h.
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Figura 8 - Mapa de perigo para a cidade de Salgadinho com o tempo de formação da brecha 0,5h.

Ao analisar as Fig. 7 e 8, verifica-se que pratica-

mente toda a área atingida pela inundação pos-

sui o índice de perigo maior ou igual a 1m²/s, in-

dicando os piores danos. Além disso, verifica-se 

que o tempo de formação da brecha tem pouca 

influência nas áreas atingidas. Utilizando dados 

por setor censitário do censo de 2010 disponível 

em IBGE (2010), verifica-se que a inundação tem 

o potencial de atingir aproximadamente 602 do-

micílios particulares e coletivos, e aproximada-

mente 2103 pessoas residentes no município de 

Salgadinho, o que corresponde a 22,6% da popu-

lação total. As Fig. 9 e 10 apresentam os mapas 

de perigo para a cidade de Limoeiro:

 
Figura 9 - Mapa de perigo para a cidade de Limoeiro com o tempo de formação da brecha 0,1h.
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Figura 10 - Mapa de perigo para a cidade de Limoeiro com o tempo de formação da brecha 0,5h.

Os resultados apresentados nas Fig. 9 e 10 são 

semelhantes aos obtidos para a cidade de Salga-

dinho, ou seja: valor predominante do índice de 

perigo ≥ 1 m²/s (pior situação) e pouca influência 

do tempo de formação da brecha. Utilizando da-

dos por setor censitário do censo de 2010 dispo-

nível em IBGE (2010), verifica-se que a inunda-

ção tem o potencial de atingir aproximadamente 

9378 domicílios particulares e coletivos, e apro-

ximadamente 29138 pessoas residentes no mu-

nicípio de Limoeiro, o que corresponde a 52,6% 

da população total. 

Vale a ressalva de que os mapas estão em escalas 

diferentes. Também é importante observar que 

os dados do censo são de 2010 (censo demográ-

fico mais recente), indicando que mais pessoas e 

domícilios podem ser atingidos. 

Uma outra análise importante realizada foi a va-

riação temporal da inundação. Com base nessa 

informação, os órgãos gestores conseguem to-

mar boas decisões, como definir áreas priori-

tárias de atuação. Para a cidade de Salgadinho 

(localizada a aproximadamente 12 km da barra-

gem de Jucazinho), a onda de inundação a atinge 

em 22 minutos e 30 minutos para os tempos de 

formação da brecha de 0,1h e 0,5h, respectiva-

mente. Já para a cidade de Limoeiro (localizada 

a aproximadamente 37 km da barragem de Juca-

zinho), a onda de inundação a atinge em 1:42h e 

1:52h para os tempos de formação da brecha de 

0,1h e 0,5h, respectivamente.

Além do tempo de chegada da onda de inunda-

ção nas cidades, também foram selecionados 

três locais de referência distribuidos em cada 

cidade para analisar a variação temporal da pro-

fundiade e velocidade da água. As Fig. 11 e 12 

apresentam os pontos analisados nas cidades de 

Salgadinho e Limoeiro, respectivamente: 
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Figura 11 - Pontos analisados em Salgadinho.

 

Figura 12 - Pontos analisados em Limoeiro.

A Fig. 13 apresenta gráficos com a variação da profundidade e velocidade da água para os tempos de bre-

cha (Tb) nos pontos analisados dos dois municípios:
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Figura 13 - Variação temporal da inundação: (1) Capela de Santo Antônio Galvão (Salgadinho); (2) Prefeitura Municipal 
(Salgadinho); (3) Auto Posto Maria Beatriz (Salgadinho); (4) Prefeitura Municipal (Limoeiro); (5) Terminal Rodoviário 

(Limoeiro); (6) Delegacia de Polícia (Limoeiro).

 Ao se analisar a Fig. 13, verifica-se que os locais 

em que ocorreu a maior velocidade (~7,8m/s), 

profundidade (~19,8m) e duração da inundação 

(~3h e 14min) em Salgadinho foram Capela de 

Santo Antônio Galvão, Auto Posto Maria Beatriz e 

a Prefeitura Municipal, respectivamente. Já para 

a cidade de Limoeiro, verifica-se que o local em 

que ocorreu a maior velocidade (~4,2m/s) e pro-
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fundidade (~8m) foi o Terminal Rodoviário, com 

valores próximos aos observados tanto na Pre-

feitura Municipal como na Delegacia de Polícia 

de Limoeiro, o que não ocorre na cidade de Sal-

gadinho, onde os locais analisados apresentam 

diferenças significativas. Em relação à duração 

da inundação nos pontos analisados de Limoei-

ro, não se pode afirmar, com certeza, o seu valor, 

pois como a análise se limitou até Limoeiro, não 

se sabe o comportamento da onda de inundação 

a partir daí, o que ocasionou a permanência de 

uma lâmina de água nos três locais. Também é 

possível observar que em todos os pontos anali-

sados, tanto em Salgadinho como em Limoeiro, 

o tempo de formação da brecha (Tb) pouco in-

fluencia a variação temporal da velocidade e da 

profundidade da água.

5 CONCLUSÕES
A partir do apresentado é possível inferir que:

• Ao considerar os tempos de formação da brecha 

de 0,1h e 0,5h, só foi possível observar alteração 

praticamente no tempo de chegada da onda de 

inundação (diferença de 8 minutos para Salgadi-

nho e 10 minutos para Limoeiro), sendo a variação 

temporal e espacial da velocidade e da profundida-

de da água durante o evento pouco influenciadas;

• Os indicadores e índice de perigo analisados 

apresentaram valores predominantemente altos, 

indicando que grande parte da área atingida, so-

frerá os piores danos;

• A inundação tem o potencial de atingir 602 do-

micílios particulares e coletivos, e 2103 pessoas 

residentes no município de Salgadinho, bem como, 

9378 domicílios particulares e coletivos, e 29138 

pessoas residentes no município de Limoeiro;

• Ao longo do município de Salgadinho ocorre-

ram grandes variações nos valores de profun-

didade, velocidade e duração da inundação, di-

ferentemente do município de Limoeiro, onde 

esses valores não se distanciaram muito nos três 

pontos analisados.   

O estudo se concentrou em analisar apenas as 

cidades de Limoeiro e Salgadinho; no entanto, 

vale a ressalva de que existe a cidade de Passira 

e as comunidades Chéus, Malhadinha, Poço do 

Pau, Ribeiro do Mel, Aparas, Candiais, Tamanduá 

e Pedra Tapada, também atingidas pela inun-

dação. A comunidade Chéus está localizada em 

Surubim, exatamente a jusante da barragem de 

Jucazinho, e é atingida em poucos minutos, difi-

cultando ainda mais a evacuação. 

Espera-se com esse trabalho poder contribuir 

com os órgãos gestores na adoção de medidas 

estruturais e/ou não estruturais para as cidades 

de Salgadinho e Limoeiro, tendo em vista que, na 

ocorrência de uma possível ruptura, diversos se-

rão os impactos socias, econômicos e ambientais.
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Resumo
Este trabalho apresenta um estudo teórico e experimental sobre o instrumento de medição de vazão calha 

Parshall da empresa Armfield, o qual apresentava resultados experimentais diferentes da literatura ao rea-

lizar as medições de vazão no canal hidráulico de fundo reclinável presente na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Contudo, foram realizados procedimentos para adequar o funcionamento do equipamento, tais 

como: conferência das dimensões da calha, verificação do medidor eletromagnético do canal, teste de decli-

vidade de fundo do canal e sua interferência no equipamento, ensaios para determinação da vazão e afoga-

mento da calha. Em síntese, foi elaborada uma nova equação, que se adequou melhor ao funcionamento do 

aparelho e demonstrou ser efetiva para a utilização deste equipamento.

Palavras-chave: Calha Parshall. Medição de Vazão. Canal Hidráulico. Armfield.

Abstract
This paper presents a theoretical and experimental study on the Armfield company's Parshall flume flow measure-

ment instrument, which presented experimental results different from the literature when used for measurement 

the flow in the hydraulic reclining channel of the same company of the tool present at the Mackenzie Presbyterian 

University. However, procedures were elaborated for the elaboration of a new corrected equation for the equipment, 

such as: checking the dimensions of the channel, verification of the channel electromagnetic meter, channel back-

ground slope test and its interference in the equipment, tests to determinate the flow and tests to settle the specific 

situation which the Parshall flume is submerged. In synthesis, a new equation was elaborated and extinguished the 

huge experimental error present in the apparatus, demonstrating itself effective for the use of this equipment.  

Keywords: Parshall Flume. Flow Measurement. Hydraulic Channel. Armfield.
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1 INTRODUÇÃO
O conflito pelo uso da água é o principal fator que vem 

estimulando a sociedade contemporânea a buscar a 

conservação e o melhor manejo desse recurso limita-

do em nosso planeta (SKOGERBOE et al., 1966).

Com o passar dos anos, está sendo atribuído cada vez 

mais um maior valor a água, portanto a necessidade 

de se ter uma ideia exata sobre os aspectos qualita-

tivos e quantitativos desse elemento vem se tornan-

do cada dia mais necessária, a passo que o consumo 

vem aumentando na mesma proporção. Partindo do 

fato mencionado, equipamentos são desenvolvidos 

a todo momento para cumprir com esse propósito. 

Não obstante, pode-se mencionar a calha Parshall, 

um dos medidores de vazão mais populares e que 

apresenta um uso intensivo para essa finalidade.

Esse equipamento de medição pode ser usado para 

a aferição da vazão em condutos livres. Portanto, 

pode-se usar a calha Parshall em pequenos rios, 

canais hidráulicos usados em laboratórios, entre 

outros, sendo caracterizada como um dos melho-

res medidores de vazão para condutos abertos (PÉ-

REZ, 2005). No entanto, também se pode utilizá-la 

em estações de tratamento para misturar soluções 

químicas à água que será tratada.

O aparato foi inventado pelo engenheiro americano 

Ralph Leroy Parshall (1881-1960), o qual trabalhava 

no Serviço de Irrigação do Departamento de Agri-

cultura dos Estados Unidos. Ele se baseou nos estu-

dos realizados por Giovanni Batista Venturi (primeiro 

cientista a demonstrar o funcionamento do tubo de 

Venturi, o qual consiste em um medidor de vazão). 

Um dos equipamentos que surgiram no mercado 

foi a calha Parshall do fabricante Armfield, que 

não funciona exatamente como o equipamento 

idealizado por seu inventor, porém possui vanta-

gens em relação a este. Neste trabalho, foi reali-

zada uma análise deste, além de uma adaptação 

da equação fornecida pelo fabricante.

2 OBJETIVOS
A pesquisa refere-se ao estudo de uma calha me-

didora de vazão fabricada pela empresa britânica 

Armfield (Fig. 1) denominada calha Parshall. Ese 

equipamento foi adquirido junto a um canal didá-

tico e outros acessórios da mesma empresa e ca-

racteriza-se por uma seção de entrada seguida de 

uma seção estrangulada ou garganta que propor-

ciona uma mudança no tipo de escoamento devido 

ao aumento da velocidade com redução de linha 

da água. Na sequência há um trecho divergente, 

criando uma zona de dissipação de energia.

Nessa categoria de medidores, a variação na ve-

locidade resulta na variação da altura da linha 

d’água ao longo da calha. Esses elementos podem 

ser relacionados para a determinação da vazão.

Assis GV, Armelin LF

 
 

Figura 1 - Vistas da calha Parshall fabricada pela empresa Armfield.
Fonte: Os autores (2018)
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Calhas desse tipo são medidores que se incluem 

na categoria de regime crítico. Segundo Net-

to(1998), tais medidores podem consistir num 

simples estrangulamento adequado de seção, no 

rebaixo ou alteamento do fundo ou numa combi-

nação conveniente dessas singularidades.

Para a utilização da calha Parshall, foi elaborada 

por R. L. Parshall uma equação para a determina-

ção da vazão (Q), que por definição é o volume de 

um determinado fluido que passa por uma certa 

seção de um conduto forçado ou livre em um de-

terminado tempo. Nessa equação relacionam-se 

valores constantes, que são determinados expe-

rimentalmente e que variam de calha em calha 

por conta de aspectos como a viscosidade do 

fluido, as dimensões do instrumento e a largura 

do canal entre outros.

Avaliação da vazão escoada por meio da calha Parshall (modelo Armfield)

 

Figura 2 - Calha Parshall convencional, vista superior e corte longitudinal 
Fonte: Parshall, 1950.

A Eq. 1 foi fornecida pelo fabricante para a situ-

ação de funcionamento livre (sem afogamento). 

Essa equação é a mesma que estabelecida no 

trabalho publicado no século passado por R. L. 

Parshall para calhas de garganta com largura de 

3 polegadas. 

𝑄𝑄 = 0,177	 ∗ 	𝐻𝐻*
*,++  (1)

Sendo:

Q = Vazão volumétrica em m3/s

H = altura da linha da água na entrada da calha 

em metros

Na equação da calha Parshall, tem-se uma re-

lação direta entre a vazão e uma única altura 

d’água. Isso é possível se o grau de contração na 

largura e as condições do escoamento são tais 

que a superfície livre passe pela altura crítica 

na garganta. Nesse caso, após a seção crítica, o 

escoamento é torrencial, com a formação de um 

ressalto hidráulico na saída da garganta, retor-
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nando ao regime fluvial a jusante da transição. 

Essa é a forma de funcionamento para a qual 

normalmente se projeta uma calha medidora.

Em operação, a calha Parshall pode apresen-

tar-se em uma específica circunstância deno-

minada afogada, que ocorre quando se observa 

na garganta uma elevação da linha da água, não 

permitindo o escoamento livre, resultando em 

uma resistência à vazão e consequentemente na 

redução da capacidade de vazão do dispositivo.

Caso o medidor esteja nesta situação, será ne-

cessária a medição de outra carga próxima à se-

ção final da garganta denominada H2
. Submer-

gência ou razão de submersão é determinada 

pela relação entre H
2
 e H

1
, sendo H

1
 a altura da 

linha d’água a montante (entrada da calha) e H
2 

a altura da mesma a jusante (final da garganta). 

Essa variável, junto com H
1
, foi relacionada em 

um ábaco que permite a determinação da redu-

ção de vazão (Fig. 3). O cenário mencionado pode 

variar de calha em calha, ao passo que, no equi-

pamento em estudo, encontra-se afogada caso 

o índice de submergência seja igual ou superior a 

cinquenta por cento, segundo o fabricante. Par-

shall, em seu trabalho, concluiu que as calhas de 

garganta 3, 6 ou 9 polegadas estariam afogadas 

quando a razão de submersão fosse igual ou su-

perior a 0,60 (60%).

A necessidade do estudo da calha presente na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie surge à 

medida que foi constatado um funcionamento 

distinto do equipamento, portanto não espera-

do, daquele encontrado nos estudos de Parshall. 

Essa, por sua vez, apresentava vazões diferen-

tes em relação à outra forma de medição exis-

tente no equipamento, em torno de 10%. Outra 

característica observada foi a não formação do 

ressalto hidráulico no trecho divergente e, con-

sequentemente, a permanência no regime tor-

rencial, impossibilitando o afogamento da calha 

para vazões maiores. As calhas do tipo Parshall 

afogam para grandes vazões, e por causa disso 

apresentam uma redução na capacidade de va-

zão. Essa característica de afogamento requer 

uma correção que está na literatura através de 

ábacos (Parshall, 1950).

O objetivo deste trabalho surgiu da necessidade 

de realização de uma adaptação para a redução 

das diferenças apontadas, o que consistiu na ela-

boração de uma nova equação para a determi-

nação da vazão. Especificamente, foi feita uma 

avaliação do funcionamento do equipamento na 

busca das principais vantagens no seu uso.

 

Figura 3 - Exemplo de ábaco para uma calha de 6 polegadas.
Fonte: Parshall, 1950.
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 
Em canais abertos, pode-se dotar de méto-

dos simples para a medição da vazão, como por 

exemplo o uso de vertedores. Entretanto, os 

mesmos podem apresentar desvantagens em 

seus usos, já que favorecem uma maior perda de 

carga e altos níveis de sedimentação. Partindo 

desse panorama, surge como solução o uso de 

calhas Venturi, especificamente uma variante 

dessas, denominada calha Parshall (HOUGHTA-

LEN et al., 2012). 

Segundo os estudos de R.L Parshall presentes na 

circular de número 843, datada de 1950, decla-

ra-se que a ideia da criação do medidor Parshall 

surge em conjunto com a necessidade de ter uma 

maior gestão e distribuição da água no processo 

de irrigação em fazendas. Para tal, esses mensu-

radores tinham que ser precisos e confiáveis em 

relação ao fluxo que estava a ser medido, já que, 

segundo o autor, uma distribuição mais iguali-

tária dos suprimentos é importante para uma 

maior eficiência na irrigação.

 A calha Parshall foi desenvolvida empiricamente 

para o sistema britânico de medidas, sendo suas 

dimensões fixas especificadas pela Tabela 1. 

Cada unidade padronizada tem determinada ca-

pacidade de vazão. A denominação do medidor 

segue a largura de sua garganta (Fig. 2).

Tabela 1 - Dimensões padronizadas de medidores Parshall.

W W
(cm)

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

D
(cm)

E
(cm)

F
(cm)

G
(cm)

K
(cm)

N
(cm) n Vol.

Max.(l/s)
Vol.

Min.(l/s)

1’’ 2,5 36,3 35,6 9,3 16,8 22,9 7,6 20,3 1,9 2,9 - - -

3’’ 7,6 46,6 45,7 17,8 25,9 38,1 15,2 30,5 2,5 5,7 1,547 0,850 53,802

6’’ 15,2 62,3 61,0 39,4 40,3 61,0 30,5 61,0 7,6 11,4 1,580 1,416 110,436

9’’ 22,9 88,1 86,4 38,1 57,5 76,2 30,5 45,7 7,6 11,4 1,530 2,549 252,020

1’ 30,5 137,1 134,4 61,0 84,5 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,522 3,115 455,901

1,5’ 45,7 144,8 142,0 76,2 102,6 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,538 4,248 696,594

2’ 61,0 152,3 149,3 91,5 120,7 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,550 11,893 937,288

3’ 91,5 167,5 164,2 122,0 157,2 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,566 17,273 1427,169

4’ 122,0 182,8 179,2 152,5 193,8 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,578 36,812 1922,714

5’ 152,5 198,0 194,1 183,0 230,3 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,587 45,307 2423,922

6’ 183,0 213,3 209,1 213,5 266,7 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,595 73,624 2930,794

7’ 213,5 228,6 224,0 244,0 303,0 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,601 84,951 3437,665

8’ 244,0 244,0 239,0 274,5 340,0 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 1,606 99,109 3950,200

10’ 305,0 274,5 260,8 366,0 475,9 122,0 91,5 183,0 15,3 34,3 - 200,0 5660,000

Fonte: Netto, 1998

Segundo Netto (1998), as medidas que compõem 

cada elemento das calhas Parshall de dimensão 

1 a 8 pés podem ser determinadas de maneira 

aproximada segundo as Eq. 2 a 10 a seguir:

𝐴𝐴 =
𝐵𝐵

cos 𝛼𝛼  (2)

B = 0,49 W + 119,4 (cm)   (3)

C= W + 30,5 (cm)    (4)

D = 1,196 W + 47,9 (cm) (5)

E = G = 91,5 cm  (6)

F = 61 cm  (7)

N = F (9/24) (8)

𝐾𝐾 = 𝑁𝑁 −
𝐺𝐺
6  (9)

𝛼𝛼 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑡𝑡𝑡𝑡	
𝐷𝐷 −𝑊𝑊
2𝐵𝐵   (10)

Na seção convergente, o fundo encontra-se ni-

velado, passando a ser inclinado na região da 

Avaliação da vazão escoada por meio da calha Parshall (modelo Armfield)
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garganta na razão de 9 unidades de medida na 

vertical para 24 unidades de medida na hori-

zontal, sendo que todos os tamanhos atendem a 

essa razão de inclinação. Foi projetada para gerar 

o escoamento crítico em sua seção mais estreita, 

denominada garganta.

A calha Parshall deve ser instalada de uma deter-

minada maneira para evitar grandes turbulên-

cias na sua seção inicial e erros de leitura. O ideal 

é que sua instalação seja realizada em trechos 

retilíneos do canal. Ao final da seção divergente 

pode-se ter um degrau.

Para a determinação da vazão de maneira expe-

rimental usando o aparato em estudo, é estabe-

lecida por R.L. Parshall a equação da calha, que é 

definida de maneira genérica segundo a Eq. 11, 

onde “𝑄𝑄 = 𝜆𝜆	. 𝐻𝐻'( ” e “n” são valores determinados experi-

mentalmente.

𝑄𝑄 = 𝜆𝜆	. 𝐻𝐻'(  (11)

A equação mencionada pode ser justificada se-

gundo a teoria dos medidores de regime crítico, 

que por sua vez estabelece, em certas conjun-

turas, uma relação entre a profundidade limite 

e dois regimes de escoamento, o torrencial e o 

fluvial, sendo assim denominada por profundi-

dade crítica. 

Abordando as estruturas da calha, essas devem 

ser resistentes, geralmente feitas de materiais 

como chapa de aço, madeira, concreto ou acrí-

lico, sendo uma variável que depende do lugar 

em que será implementada e da durabilidade 

planejada. A unidade estudada foi confeccio-

nada em fibra de vidro e permite que a passa-

gem da vazão ocorra facilmente, inclusive com 

a capacidade de dificultar a deposição dos ma-

teriais em suspensão ou os que estão flutuantes 

no fluxo d’água devido ao aumento da velocida-

de do escoamento na garganta.

Devido às vantagens do medidor, o uso do mes-

mo vem se diversificando e indo além das ex-

pectativas. Segundo (NETTO, 1952), esses me-

didores são aplicados para maior controle da 

velocidade nas caixas de areia existentes nas 

estações de tratamento de esgoto. Um outro 

emprego dado ao equipamento em 1947 por 

Morgan e Ryan quando projetaram uma calha 

para a cidade de Greeley, Colorado, e função 

que persiste nos dias atuais, em que o medidor 

se tornou um dispositivo com a finalidade de re-

alizar misturas de forma rápida, assim o usando 

essencialmente para a dispersão de coagulan-

tes no tratamento da água.

Dados os vastos usos do medidor Parshall, o in-

ventor do dispositivo oficializou (Parshall, 1936) 

e (Parshall, 1950) duas situações possíveis de 

operação. A primeira circunstância apontada é 

definida como vazão livre, consistindo assim em 

uma condição na qual é considerada apenas a 

altura da lâmina de água para o cálculo da va-

zão, não havendo durante o percurso desta no 

equipamento perdas de energia ou alterações na 

mesma. Porém, após a água passar pela gargan-

ta, a mesma sofre um leve declive para depois 

sofrer um aclive, causando assim um ressalto hi-

dráulico na região. Dessa forma surge o segundo 

cenário possível, caracterizado como fluxo sub-

merso, em que, segundo o autor, a relação entre 

H
2
/H

1
 é superior a 0,7 para as calhas de 1 a 8 pés 

e de 0,6 para as de 3, 6 e 9 polegadas, necessi-

tando do ábaco para correção da vazão.

Parshall, em seu trabalho, elaborou um ábaco 

para a calha de garganta igual a 1 pé, e dessa 

forma, para usar o mesmo gráfico para outros 

modelos, foi estipulado um fator de correção 

(M) que é demonstrado na Tabela 2 a seguir, 

bastando dessa forma apenas multiplicar o va-

lor que deve ser subtraído da vazão primeira-

mente calculada por esse fator de correção (M), 

obtendo por consequência o valor referente à 

vazão de redução.

Assis GV, Armelin LF
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Tabela 2 - Fator multiplicador referente a diferentes 
tamanhos de calha Parshall.

Tamanho da  
garganta (W) – Polegadas

Fator  
multiplicador (M)

1 1,0

1,5 1,4

2 1,8

3 2,4

4 3,1

5 3,7

6 4,3

7 4,9

8 5,4

Fonte: Parshall (1950)

4 METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi cons-

tituída de 5 etapas, sendo as etapas preliminares 

as abordagens relacionadas aos equipamentos 

no sentido de averiguar se tinham as mesmas ca-

racterísticas geométricas e de vazão estudadas 

no experimento de Parshall.

Sendo assim, a primeira etapa foi a comparação 

das medidas da calha da Armfield com as medi-

das da calha padronizada por Parshall. A segun-

da etapa foi a verificação da veracidade da vazão 

escoada no canal onde está implantado o equi-

pamento estudado, que tem um medidor próprio 

para aferição. A terceira etapa foi a investigação 

da influência da declividade na medição de va-

zão pela calha estudada. A quarta etapa consis-

tiu nos ensaios em que a vazão aferida pela calha 

é comparada com a vazão aferida pelo medidor 

do canal (procedimento análogo ao realizado em 

SINGH; 2014)e finalmente a quinta e última eta-

pa se refere às investigações relativas à influên-

cia do afogamento da calha na aferição da vazão.

4.1 Conferência das dimensões da calha

Para início, há  necessidade de averiguar se a 

calha em análise realmente pode ser classifi-

cada com um medidor de vazão Parshall ou se 

a mesma apenas pode receber o título gené-

rico de medidor de vazão. Para tal, segundo o 

pesquisador R.L.Parshall, como já menciona-

do anteriormente, o equipamento deve seguir 

padrões de medidas em centímetros de acordo 

com o tamanho nominal da garganta (W), por-

tanto deve-se medir o instrumento em estudo 

para obter a referida classificação. Para tal, uti-

liza-se uma trena e um paquímetro para medi-

ções mais precisas. No caso desta pesquisa, os 

valores devem ser correspondentes a uma ca-

lha de garganta de 3 polegadas, como pode ser 

conferido na tabela abaixo: 

Tabela 3 - Dimensões  padronizadas de medidores Parshall de 3’’

W W
(cm)

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

D
(cm)

E
(cm)

F
(cm)

G
(cm)

K
(cm)

N
(cm)

3” 7,6 46,6 45,7 17,8 25,9 38,1 15,2 30,5 2,5 5,7

Fonte:  Netto, 1952

4.2 Conferência da vazão 

O canal onde foi instalada a calha, do mesmo 

fabricante, tem um medidor de vazão do tipo 

eletromagnético. Foi necessário examinar o seu 

funcionamento e isso foi realizado por meio de 

um outro medidor, instalado na tubulação de en-

trada da água no canal. Utilizou-se um medidor 

de vazão do tipo ultrassônico do modelo Thermo 

Scientific DCT7088 portable da empresa Thermo 

Fisher Scientific (Figs. 4 e 5). O procedimento foi 

realizado segundo a medição da vazão em con-

duto fechado ditado pela NBR 16198 da Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas.
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Figura 4 - Central de leitura do medidor ultrassônico 
DCT7088

Fonte: Os autores (2018)

 

Fig. 5 -  Medidor ultrassônico acoplado na tubulação 
do canal hidráulico para aferição da vazão.

Fonte: Os autores (2018)

Posteriormente, executa-se um comparativo com 

uma outra calha de mesmo modelo e fabricante 

presente na UPM campus Campinas para verificar 

se existe o mesmo problema ou se é apenas uma 

questão existente no exemplar presente em estudo.

4.3 Análise da influência da declividade de 
fundo do canal na medição da vazão pela calha

Possuindo os resultados dos itens anteriores, ins-

tauram-se os experimentos, nos quais a calha 

deve estar posicionada no canal de forma que te-

nha uma distância da entrada do mesmo que pos-

sibilite uma maior estabilidade do fluxo de água. 

Nesta pesquisa, o equipamento encontra-se a 

uma distância de 8,8 metros da entrada do canal, 

que possui comprimento total de 10 metros.

O primeiro ensaio realizado na calha foi varian-

do a inclinação do canal,  deixando-o primeira-

mente na posição horizontal (declividade nula) 

e em seguida com uma inclinação 1/500 (va-

riação de 1 metro na vertical para a variação de 

500 metros na horizontal), mantendo uma va-

zão constante nos dois ensaios, para analisar os 

efeitos da declividade sobre a aferição da vazão 

pela calha.

4.4  Ensaios realizados com o objetivo 
de comparação da vazão do medidor 
eletromagnético do canal com a vazão da calha

Iniciaram-se ensaios com a comporta de fun-

do completamente abaixada, garantindo o es-

coamento livre no canal. Com isso, foi possível o 

estabelecimento da vazão máxima comportada 

pela calha. Foram realizadas 28 simulações, onde 

se procurou variar a vazão de forma a iniciar em 

um valor reduzido até o máximo que o dispositivo 

comportava. Para cada vazão adotada, mediu-se 

a altura da linha da água na entrada da calha H1
, 

e com esses pares de variáveis foi construído um 

diagrama que relacionou a vazão com o H
1
. Por 

meio de regressão, foi ajustada uma curva a esses 

pontos experimentais.

 

4.5 Afogamento da calha

Segundo o fabricante, a calha em estudo pode 

ser considerada afogada quando o índice de sub-

mergência é igual ou superior a 50%. Dessa for-

ma, o valor H
2
 foi coletado também na execução 

dos ensaios, para o cálculo desse índice.

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como descrito na metodologia, iniciou-se pela 

realização das medições das dimensões, referen-

te à calha estudada. As dimensões estão apre-

sentadas na Tabela 4 comparativamente à pes-

quisa de Parshall. 
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Tabela 4 - Dimensões do medidor estudado de 3’’ da empresa Armfield’.

W W
(cm)

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

D
(cm)

E
(cm)

F
(cm)

G
(cm)

K
(cm)

N
(cm)

Medidas da Calha Parshall da empresa Armsfield

3” 7,6 47,5 45,6 17,8 25,9 18,6 14,5 30,5 2,4 5,4

Medidas da Calha Parshall apresentadas por R.L.Parshall

3” 7,6 46,6 45,6 17,8 25,9 38,1 15,2 30,5 2,5 5,7

Fonte: Os autores, modificado (2018)  

Ao confrontar a calha estabelecida por Parshall e 

a da empresa Armfield, percebe-se uma peque-

na diferença nos elementos A, F, K, N e principal-

mente no E, o qual possui a diferença de dimen-

são mais significativa.

Logo em seguida investiga-se o bom funciona-

mento do medidor eletromagnético do canal por 

meio do medidor ultrassônico. Essa verificação 

foi realizada por meio de alguns ensaios com va-

riação de vazão. Os resultados mostram que o 

mesmo se encontra em perfeito estado de fun-

cionamento, executando a medição da vazão de 

maneira que a diferença entre os dois medidores, 

em torno de 3%, esteja dentro do esperado para 

esse tipo de equipamento.

Posteriormente realizaram-se ensaios para ana-

lisar a influência da declividade do canal no fun-

cionamento da calha; para tal, segue a Tabela 5 

com as informações referentes.  

Tabela 5 - Relação entre a declividade de fundo do canal e a vazão da calha estudada

Ensaio Declividade Vazão (Medidor 
eletromagnético do canal) (L/s) H1(m) Vazão (Equação calha 

fornecida pelo fabricante (L/s)

1 0 5,90 0,1065 5,50

2 1/500 5,90 0,1059 5,45

Fonte: Os autores (2018). 

Na mesma época, na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie campus Campinas, executaram-se 

ensaios para averiguar o comportamento da ca-

lha, de mesmo modelo e fabricante, referente ao 

cálculo da vazão, utilizando a equação determi-

nada por Parshall e as respectivas diferenças ex-

perimentais. Os mesmos se encontram na Tabela 

6. Na análise desses resultados, observou-se que 

as diferenças ocorridas na unidade de Campinas 

são distintos da unidade de São Paulo, porém são 

significativos. 

Os resultados dos ensaios para a determinação 

da medida H1
 em relação à vazão do medidor 

eletromagnético se encontram na Tabela 6. Foi 

utilizada a equação estabelecida por Parshall in-

dicada pelo fabricante do equipamento e assim 

calculada a vazão resultante, comparando-a com 

a do medidor eletromagnético e determinando a 

diferença entre ambas, considerando que esta 

última seja a correta. Para isso foram feitos 28 

ensaios variando de 5 l/s até 12,5 l/s, alcançando 

praticamente a capacidade máxima da vazão da 

calha da empresa Armfield, de 12,6 l/s. Foi esta-

belecido que a capacidade máxima seria aquela 

em que a lâmina da água atinge a altura máxima 

da calha. 
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Na análise  desses resultados, observou-se que 

os erros apresentados na unidade de Campinas 

são distintos dos da unidade de São Paulo, porém 

são significativos. Verificou-se que apenas o últi-

mo ensaio apresentou características de erro si-

milares e, por esses motivos, decidiu-se pela não 

utilização desses dados nesta pesquisa.

A partir das verificações iniciais de variáveis que 

interferem no processo e cujos resultados in-

corretos poderiam influenciar negativamente 

os resultados da pesquisa, comprometendo a 

verificação do erro entre o medidor do canal e a 

medição da calha, iniciam-se os ensaios para a 

determinação da medida H1
 e vazão do medidor 

eletromagnético que dava origem a essa medida;  

com essas duas variáveis, utilizou-se a equação 

estabelecida por Parshall para calcular a vazão 

resultante, comparando-a com a do medidor ele-

tromagnético e calculando o erro entre ambas, 

considerando que esta última seja a correta. Para 

tal foram feitos 28 ensaios, variando de 5 l/s até 

12,5 l/s, alcançando praticamente a capacidade 

máxima da vazão da calha da empresa Armfield, 

de 12,6 l/s. Foi estabelecido que a capacidade 

máxima seria aquela em que a lâmina da água 

atinge a altura máxima da calha. Os resultados 

das simulações estão na Tabela 7 abaixo.

Com o objetivo de análise do erro experimental, 

os pontos foram plotados em um gráfico (Fig. 6) 

que demonstrou que esse erro é reduzido con-

forme se aumenta a vazão. Foi ajustada uma li-

nha de tendência otimizada aos pontos de forma 

a facilitar essa análise. 

Tabela 6 - Simulações no canal para comparação das vazões medida e calculada

Ensaio

Vazão  
(Medidor 

eletromagnético 
do canal) (L/s)

H1 (m) H2(m)

Vazão  
(Equação calha 
fornecida pelo 
fabricante (L/s)

H2/H1
(%)

Diferença
 exp.
(%)

1 5,0 0,0946 - 4,58 - 8,46

2 5,5 0,1018 - 5,13 - 6,76

3 5,9 0,1073 - 5,56 - 5,69

4 6,2 0,1099 - 5,77 - 6,86

5 6,5 0,112 - 5,95 - 8,52

6 6,7 0,1158 - 6,26 - 6,54

7 7,0 0,1207 - 6,68 - 4,61

8 7,2 0,1212 - 6,72 - 6,66

9 7,5 0,1255 - 7,09 - 5,42

10 7,7 0,1275 - 7,27 - 5,59

11 8,0 0,1319 - 7,66 - 4,22

12 8,2 0,1323 - 7,70 - 6,12

13 8,5 0,1361 - 8,04 - 5,37

14 8,7 0,1376 - 8,18 - 5,96

15 9 0,1418 - 8,57 - 4,76

16 9,2 0,1444 0,0658 8,82 46 4,17

17 9,5 0,1468 0,0688 9,04 47 4,79

18 9,7 0,148 0,0702 9,16 47 5,57

19 10,0 0,1517 0,074 9,52 49 4,83

20 10,1 0,1522 0,0737 9,57 48 5,29

21 10,2 0,1532 0,0745 9,66 49 5,26

22 10,3 0,154 0,0751 9,74 49 5,42

23 10,4 0,1554 0,0764 9,88 49 5,01

24 10,5 0,156 0,0788 9,94 51 5,35

25 11,0 0,1616 0,0825 10,50 51 4,57

26 11,5 0,1656 0,0862 10,90 52 5,20

27 12,0 0,1711 0,0899 11,47 53 4,43

28 12,5 0,1746 0,0938 11,83 54 5,33

Fonte: Os autores (2018).

Assis GV, Armelin LF

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 230 / pp 183-194 | Abr a Jun, 2021



193

Observou-se também, pelas mesmas simulações, 

que o afogamento da calha ocorre apenas quan-

do a vazão está próxima da máxima, como obser-

vado nos ensaios 24, 25, 26, 27 e 28. Segundo a 

literatura, nestes pontos deveria acontecer uma 

redução de vazão, ou seja, um erro ocasionado 

pelo afogamento do dispositivo. No entanto, ob-

servou-se nesses ensaios que, apesar de a vazão 

ser alta, não ocorre a elevação da linha da água 

a jusante da garganta e, consequentemente, não 

existe uma obstrução no escoamento com con-

sequente redução de vazão. 

 

R² = 0.5298
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Figura 6 - Plotagem dos pontos de vazão do medidor eletromagnético com o erro observado em relação à vazão 
proveniente da calha estudada.

Fonte: Os autores (2018) 

6 CONCLUSÕES
Ao analisar os resultados obtidos, a calha anali-

sada não pode ser denominada calha medidora 

de vazão do tipo Parshall, mas sim apenas  calha 

medidora de vazão, já que as dimensões apre-

sentadas, principalmente a altura, não são as 

mesmas daquelas apontadas por R.L. Parshall em 

seus artigos. Dessa forma, a equação proposta 

pelo inventor não é adequada para o cálculo da 

vazão neste equipamento. 

Desta feita, tornou-se necessário o ajuste de uma 

outra equação, mais representativa da vazão atra-

vés da calha estudada. Para isso, plotaram-se os 

pontos dos ensaios realizados em um gráfico de 

eixo x, representando a altura da linha da água na 

entrada da calha H1 e no eixo y, a vazão do medi-

dor do canal. Na sequência, foi realizado o ajuste de 

uma nova curva do tipo exponencial, sendo o co-

eficiente de correlação próximo a 1, indicando um 

excelente ajuste. O resultado está abaixo na Fig. 7.
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Figura 7 - Relação entre a vazão do leitor eletromagnético e a primeira altura
Fonte: Os autores (2018). 
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Diante do exposto, a nova equação do dispositivo será:

𝑄𝑄	𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙		 = 	0,1694	.		𝐻𝐻11,233		(𝑚𝑚6/𝑠𝑠)  (12)

Posteriormente, conclui-se que a inclinação pre-

sente no canal não influencia o valor da vazão 

calculada experimentalmente, algo que pode 

ser comprovado pelo experimento presente na 

Tabela 5, nos quais os valores são próximos, com 

diferença de 0,05 l/s.

A justificativa para o não afogamento da calha 

é que a água, ao entrar no canal, apresenta-se 

em regime fluvial, porém, próximo à situação crí-

tica, que é a transição entre os regimes fluvial e 

torrencial. Isso ocorre devido à baixa rugosidade 

do canal, pois ao adentrar no equipamento há o 

estrangulamento da seção, aumentando ainda 

mais a velocidade, e consequentemente ocorre 

uma redução na linha da água. Na saída da calha, 

a velocidade deveria diminuir devido ao alarga-

mento de seção, porém isso não ocorre satisfa-

toriamente, pois o canal à frente se encontra em 

regime quase crítico, não ocorrendo o ressalto 

hidráulico responsável por retornar a água para 

um fluxo fluvial, no qual haveria novamente o 

aumento da linha d’água e teria uma resistência 

a jusante. Por conta desses aspectos, essa calha 

não afoga. Uma vantagem interessante, pois não 

há a necessidade de correção da vazão.

Com o ajuste da equação para a determinação 

da vazão por meio da calha, o funcionamento 

fica alinhado com o funcionamento do medidor 

eletromagnético de vazão do canal, podendo 

essa calha ser utilizada para qualquer vazão, não 

apresentando limitações relativas a um possível 

afogamento a jusante.
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Resumo
O tratamento de efluentes contendo metais pesados é de extrema relevância, uma vez que tais substâncias 

apresentam elevada toxicidade, mesmo em baixas concentrações. Neste trabalho, empregou-se com sucesso 

um reator eletroquímico de leito fluidizado na remoção de cobre. O desempenho do reator foi avaliado pela Efi-

ciência de Corrente (EC) e Consumo Energético Específico (CEE), tendo-se como variáveis a distância entre ali-

mentador de corrente e contra-eletrodo (D), corrente (I) e concentrações de cobre (CCu
) e de ácido (C

ác
). O maior 

valor experimental obtido para EC foi de 82,18%, e o menor valor para CEE foi de 2,46 kW.h.kg-1. Utilizou-se um 

Planejamento Composto Central para obtenção de modelos empíricos para EC e CEE. Com o uso da Metodolo-

gia de Superfícies de Resposta e da técnica da Análise de Cristas, obtiveram-se as condições operacionais que 

minimizam CEE para dois valores de CCu
, sendo os valores mínimos 1,58 e 2,31 kW.h.kg-1.

Palavras-chave: Eletrodeposição de cobre. Eletrodo de leito fluidizado. Metodologia de superfície de respostas. Aná-

lise de cristas.

Abstract
The treatment of industrial effluents containing heavy metals is extremely relevant because these substances are 

very toxic, even at very low concentrations. In this work, a fluidized bed electrochemical reactor was successfully 

used in the copper removal. The reactor performance was evaluated through Current Efficiency (EC) and Specif-

ic Energy Consumption (CEE), the variables being the distance between current feeder and counter electrode (D), 

current (I), copper (CCu
) and acid (C

ác
) concentrations. The highest experimental value for ED was 82,18% and the 

lowest CEE was 2,46 kW.h.kg-1. A Central Composite Design was used to obtain empirical models for EC and CEE. By 

using Response Surface Methodology and Ridge Analysis technique, the operational conditions which minimize CEE 

for two values of CCu
 have been obtained and the minimum values were 1,58 e 2,31 kW.h.kg-1. 

Keywords: Copper electrodeposition. Fluidized bed reactor. Response surface methodology. Ridge analysis.
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1 INTRODUÇÃO
A contaminação ambiental por metais pesados 

oriundos de processos industriais é uma questão 

de grande relevância. Metais pesados são com-

postos não biodegradáveis e que apresentam 

uma tendência a se acumular nos organismos 

vivos. Os efeitos sobre a saúde humana quando 

da exposição a esses compostos são diversos, 

tais como danos neurológicos e carcinogênese  

(AL-SAYDEH et al., 2017).

Uma questão importante surge da manufatura 

de semicondutores, na qual o processo indus-

trial de fabricação vem sofrendo uma migração 

do uso de alumínio e tungstênio para o emprego 

do cobre na etapa de metalização de circuitos 

integrados. Essa alteração, aliada à importância 

crescente da indústria de semicondutores, indi-

ca um provável aumento no volume de efluen-

tes gerados pela indústria contendo íons cobre 

(EVANS et al., 2005).

A respeito do tratamento de correntes aquo-

sas contendo metais pesados, Fu e Wang (2011) 

apresentaram uma excelente revisão bibliográfi-

ca. De um conjunto de 185 trabalhos analisados, 

percebe-se que a concentração de metal pesado 

presente no efluente é fator preponderante na 

escolha da técnica de separação mais adequada. 

Para concentrações mais elevadas, a precipita-

ção química e o subsequente armazenamento do 

lodo é o método mais comumente empregado; 

porém, quando o metal está presente em baixas 

concentrações, o uso de processos baseados em 

membranas, resinas de troca iônica e a adsorção 

são os mais comumente encontrados. Na revisão 

apresentada por Fu e Wang (2011), os autores 

apontam a eletrodeposição como uma das pos-

sibilidades existentes para a remoção de metais 

pesados, sendo um método “limpo”, rápido, que 

usa pouco, ou nenhum, insumo químico adicio-

nal e não produz lodo; contudo, apontam como 

desvantagens desse método o elevado custo de 

investimento inicial e de operação, especialmen-

te vinculados ao custo da energia elétrica.

A remoção de metais pesados por meio de rea-

tores eletroquímicos é em essência um processo 

de eletrodeposição no qual um íon metálico so-

fre uma reação de redução (Mn+ +ne → M0) e se 

deposita sobre um substrato, em geral metálico, 

que constitui o catodo da célula eletroquímica.

Rajeshwar e Ibanez (1997) apresentam diversas 

configurações de reatores eletroquímicos que se 

adequariam aos mais diversos processos para o 

trato de efluentes. O principal fator que diferen-

cia esses equipamentos seria a geometria dos 

eletrodos (catodo e anodo) se planar (bidimen-

sional) ou tridimensional (eletrodos 3-D).

Reatores eletroquímicos com eletrodos 3-D re-

presentam uma modificação da configuração 

de uma célula eletroquímica convencional, a 

qual apresenta em seu interior duas (ou mais) 

placas metálicas que compõem anodo e catodo. 

Em contrapartida, reatores eletroquímicos 3-D 

apresentam em seu interior uma matriz porosa, 

um conjunto disperso de partículas, que atua 

como catodo ou anodo, a depender do arranjo do 

equipamento. Essa modificação tem como prin-

cipal atributo, ao aumentar enormemente a área 

eletródica disponível para a reação de interesse, 

diminuir os efeitos limitantes da transferência de 

massa relacionados aos mecanismos de trans-

porte da espécie química que se pretende sepa-

rar (diluída) (ZHANG et al., 2013).

O eletrodo de leito fluidizado foi desenvolvido 

a partir do trabalho pioneiro de Coueret (1980), 

que ampliou a aplicação do fenômeno da fluidi-

zação para os sistemas eletroquímicos. Esse tipo 

de eletrodo pode ser descrito como uma célula 

eletroquímica convencional, na qual um con-

junto de partículas condutoras (leito) é adicio-

nado, e um fluxo de eletrólito percola esse leito 

a uma vazão tal que o mantenha em um estado 

de fluidização. No eletrodo de leito fluidizado, as 
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partículas em suspensão formam o eletrodo de 

trabalho, e essas partículas adquirem carga elé-

trica pelo contato com um eletrodo plano (2-D), 

denominado placa alimentadora de corrente; o 

circuito elétrico é completado por meio de um 

contra-eletrodo (anodo) de material inerte, o 

qual é envolvido por uma membrana permeável 

aos íons em solução (diafragma) a fim de impedir 

o curto-circuito na célula.

O emprego de eletrodos 3-D para o tratamento 

de efluentes foi objeto de revisão bibliográfica 

apresentada por Zhang et al. (2013), onde estão 

relatadas diversas aplicações de eletrodos parti-

culados no tratamento de poluentes orgânicos 

e inorgânicos, incluindo metais pesados. Espe-

cificamente para eletrodos fluidizados, Tonini e 

Ruotolo (2017) apontam uma lacuna em estudos 

relacionados a sua aplicação na recuperação de 

metais a despeito das vantagens a eles associa-

das, tais como facilidade de operação e manu-

tenção e relativamente baixo custo operacional.

Este trabalho teve por objetivo o estudo de um 

reator eletroquímico de leito fluidizado operan-

do na remoção de íons cobre de um efluente sin-

tético. Foram avaliados os efeitos das variáveis 

concentração de ácido, concentração de íons 

cobre, intensidade da corrente elétrica aplica-

da e distância entre alimentador de corrente e 

contra-eletrodo sobre a eficiência de corren-

te e o consumo energético específico do reator. 

Utilizou-se um planejamento fatorial do tipo 

composto central para a obtenção dos modelos 

empíricos para as respostas estudadas. Uma vez 

que o custo operacional é fator preponderan-

te no eventual uso industrial dessa técnica, foi 

empregada uma metodologia de otimização, di-

retamente vinculada ao uso da Metodologia de 

Superfície de Resposta, que é a da busca de re-

giões ótimas a partir da Análise de Cristas para a 

minimização do consumo energético.

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 Materiais

Uma representação esquemática do sistema ex-

perimental utilizado é apresentada na Fig. 1.

Remoção de cobre de efluentes aquosos em eletrodo de leito fluidizado: avaliação de desempenho e otimização usando a Metodologia de 
Superfícies de Resposta e Análise de Cristas

Figura 1 - Representação esquemática do sistema experimental utilizado.

O efluente sintético utilizado nos experimentos 

foi preparado pela mistura de sulfato de cobre 

penta-hidratado, ácido sulfúrico e água destila-

da, totalizando 40 L. O sistema operou com re-

circulação, sendo o efluente sintético bombeado 

entre o reservatório e o reator eletroquímico por 

uma bomba centrífuga com potência de 1 hp. A 

corrente elétrica era fornecida ao reator eletro-

químico por fonte Tectrol (0 – 10 A / 0 – 40 V) ope-

rando no modo galvanostático. Dois multímetros 
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conectados ao reator eletroquímico permitiam 

o monitoramento da corrente elétrica aplicada, 

bem como mensurar a diferença de potencial no 

reator ao longo do experimento.

O reator eletroquímico utilizado, mostrado nas 

Fig. 2 (a) e (b), foi construído com placas de acrí-

lico transparente, sendo sua principal caracte-

rística a capacidade de, pela simples adição ou 

remoção de uma placa, alterar-se a distância 

entre a placa alimentadora de corrente (cato-

do) e o contra-eletrodo (anodo). Essa distân-

cia foi previamente fixada no planejamento 

dos experimentos e deveria assumir os valores 

de: 1,50; 2,00; 2,50; 3,00 e 3,50 cm. Assim, o 

equipamento era constituído de duas placas 

em acrílico com 10,4 cm de largura; 26,8 cm de 

comprimento e 1,0 cm de espessura em suas 

faces anterior e posterior e uma placa com 1,0 

cm de espessura e cinco placas com 0,5 cm de 

espessura, que constituíram a parte interna do 

leito, recortadas “em U” de modo a fornecerem 

o formato adequado para montagem de leito 

fluidizado de seção retangular. A distância en-

tre a placa alimentadora de corrente e o contra-

-eletrodo era então definida na montagem do 

reator, de acordo com o número de placas de 0,5 

cm de espessura que eram utilizadas (1 placa = 

1,5 cm; 2 placas = 2,0 cm; ...).

 

         
(a) (b) (c) 

 Figura 2 - Vistas (a) lateral e (b) anterior do reator eletroquímico, com as dimensões das placas alimentadora de 
corrente e contra-eletrodo e (c) detalhamento dos componentes internos do reator, incluindo o leito de esferas de 

polietileno na região de entrada do fluido.

As dimensões da placa alimentadora de corrente 

e do contra-eletrodo eram iguais: 44 mm de lar-

gura e 120 mm de altura, sendo a placa alimen-

tadora de corrente (catodo) em cobre e o contra- 

eletrodo (anodo) em Pb/PbO2
.

O leito de partículas, para atuar como comparti-

mento catódico, encontrava-se em contato dire-

to com a placa alimentadora de corrente, sendo 

constituído por partículas de cobre na forma de 

cilindros equiláteros de 1 mm.
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Para garantir distribuição uniforme do fluido no 

interior do leito, após a entrada e antes de atingir 

a região de leito propriamente dita, o eletrólito 

passa por uma região de vazio (“pleno”), seguida 

por um meio poroso constituído por esferas de 

polietileno, com 2,0 mm de diâmetro, fixado por 

2 telas rígidas - Fig. 2(c).

2.2 Métodos

2.2.1 Planejamento dos experimentos

Inicialmente, os experimentos foram planeja-

dos para a utilização de um Planejamento Com-

posto Central (PCC) ortogonal, com 4 fatores  

(k = 4), sendo as variáveis independentes a dis-

tância entre alimentador de corrente e contra- 

eletrodo (D), a corrente aplicada ao sistema (I), a 

concentração de cobre (C
Cu

) e a concentração de 

ácido sulfúrico (C
ác

).

Pelas características construtivas do reator, des-

critas no item anterior, era necessário que a va-

riação da distância (D) fosse sempre igual. Para 

que o planejamento fosse ortogonal, então, o 

planejamento envolveu a realização de 12 pon-

tos centrais.

As respostas a serem avaliadas foram a Eficiên-

cia de Corrente (EC) e o Consumo Energético Es-

pecífico (CEE).

Os valores assumidos pelas variáveis (originais e 

codificados) encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Valores assumidos pelas variáveis.

Variável
Valores codificados

-2 -1 0 1 2

Distância (cm) 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Corrente (A) 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Concentração de cobre (g/L) 0,20 0,65 1,10 1,55 2,00

Concentração de ácido (mol/L) 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90

2.2.2 Procedimento experimental

De acordo com o planejado para cada experi-

mento, preparava-se o eletrólito com as adequa-

das concentrações de cobre e ácido sulfúrico, 

preenchia-se o reator com massa conhecida de 

partículas até que o leito atingisse 8,50 cm de al-

tura (em repouso); a bomba era acionada e a va-

zão ajustada para que a altura do leito fluidizado 

se igualasse à da placa alimentadora de corren-

te (12,0 cm). Iniciava-se, então, o fornecimento 

de corrente (também no valor determinado pelo 

planejamento) por um período de 30 minutos, ao 

longo dos quais os valores da diferença de po-

tencial (V) no reator eram registrados a interva-

los regulares de tempo. Seguiam-se a desmon-

tagem do reator e a secagem das partículas do 

leito até massa constante, tendo-se, portanto, a 

massa de cobre depositada (massa final - massa 

inicial = Δm).

2.3 Tratamento dos dados

2.3.1 Obtenção dos valores de Eficiência de 
Corrente e Consumo Energético Específico

A eficiência de corrente de uma reação de ele-

trodeposição é definida pela razão entre massa 

depositada real e massa que seria depositada se 

toda a corrente aplicada ao sistema fosse utili-

zada nessa reação (dada pela Lei de Faraday). 

Assim, o valor da Eficiência de Corrente em cada 

experimento foi obtido com a utilização da Eq. 1:

Remoção de cobre de efluentes aquosos em eletrodo de leito fluidizado: avaliação de desempenho e otimização usando a Metodologia de 
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EC=
100∙zi∙F∙∆m
Mi∙I∙∆t

  (1)

onde EC = Eficiência de Corrente (%); zi = número 

de elétrons envolvidos na reação eletroquímica (2 

para o íon Cu
+2

); F = constante de Faraday (96487 

A.s.mol-1); Δm = massa depositada no intervalo 

de tempo Δt (g); I = corrente aplicada ao sistema 

(A); Mi = massa iônica da espécie i (63,546 g.mol-1 

para o íon cobre); Δt = intervalo de tempo em que 

corrente foi aplicada ao sistema (s).

O Consumo Energético Específico (CEE) é dado 

pela quantidade de energia consumida para de-

positar uma unidade de massa do metal. Assim:

CEE=
2,778x10-4∙V∙I∙∆t

∆m =
84,361∙V
EC   (2)

onde CE = Consumo Energético Específico 

(kW.h.kg-1) e V = valor médio da diferença de po-

tencial no reator durante o experimento (V).

2.3.2 Ajuste das respostas EC e CEE como 
função das variáveis estudadas

Uma vez tendo-se obtido as respostas desejadas 

para cada experimento planejado, o uso do Pla-

nejamento Composto Central permite a obten-

ção de polinômios do tipo:

Y = β$ +&'β$X)*
+

),-

+&.β))'X)/ − X1)/* +&&'β)2X)X2*
+

)32

4
+

),-

  (3)

onde Y é a variável dependente (resposta); β
j
 e β

jj
 

são os coeficientes da equação; k é o número de 

fatores (4 nesse trabalho); os X
j
 representam as va-

riáveis independentes e Xj é o valor médio para X
j
.

Uma vez que se tenham obtido as respostas EC e 

CEE para cada experimento, seguindo o determi-

nado no planejamento dos experimentos, é possí-

vel obter-se os coeficientes (β) da equação de ajus-

te proposta e avaliação de sua significância, bem 

como da significância do ajuste da equação aos da-

dos experimentais. Para a obtenção dos coeficien-

tes foi utilizado o método dos mínimos quadrados; 

a significância dos coeficientes obtidos foi avaliada 

mediante os testes t e F, enquanto a significância 

do ajuste baseou-se no teste F e coeficiente de cor-

relação múltipla (R2). Nessa etapa do tratamento 

dos dados foi utilizado o software STATISTICA®.

2.3.3 Obtenção de condições de operação que 
minimizem o Consumo Energético Específico 
utilizando-se Análise de Cristas

Uma descrição detalhada dessa técnica pode ser 

obtida em Myers; Montgomery; Anderson-Cook 

(2016), sendo fornecida aqui apenas uma descri-

ção geral.

Esse método é usado para encontrar o mínimo 

(ou máximo) absoluto do valor da resposta ajus-

tada (Y) em esferas de raio variável R
i
 (i = 1, 2,...) 

centralizadas no ponto (X
1
, X

2
,..., X

k
) = (0,0,...,0) e 

contidas no interior da região experimental.

O objetivo é encontrar o valor de resposta míni-

mo (ou máximo) tanto quanto os valores de X
1
, 

X
2
,..., Xk que o fornecem.
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Assumindo-se que o modelo ajustado é de se-

gunda ordem – como mostrado na Eq. 3 – e é ex-

presso na forma matricial mostrada na Eq. 4:

Y	=	β0+X
’b+X’BX  (4)

onde X é a matriz coluna formada pelas variáveis 

X
j
; o índice “ ’ ” indica a transposição da matriz, e 

b e B são as matrizes de coeficientes apresenta-

das a seguir.

𝑏𝑏 = #

𝛽𝛽1
𝛽𝛽2
⋮
𝛽𝛽𝑘𝑘

#    e   B =
#

#
𝛽𝛽**

𝛽𝛽*+
2, … 𝛽𝛽*.

2,
𝛽𝛽*+

2, 𝛽𝛽++ … 𝛽𝛽+.
2,

⋮ ⋮ … ⋮
𝛽𝛽*.

2,
𝛽𝛽+.

2, … 𝛽𝛽..

#

#
 

 
Restringe-se a busca do ponto ótimo aos pontos 

situados no contorno da esfera de raio R, ou seja, 

restringimos nossa busca para encontrar as vari-

áveis que otimizem Y sujeitas à condição:

!X#$ = R$
'

#()

  (5)

Uma vez encontradas essas coordenadas para 

um dado R, varia-se o valor de R e repete-se o 

procedimento. Repetindo-se o procedimento 

pela escolha de diferentes valores de R e traçan-

do-se gráficos de Y em função de R e de X
1
, X

2
,..., 

X
k
 em função de R, visualizam-se os valores de 

mínimo (ou máximo) Y para várias distâncias do 

ponto central.

A fim de se minimizar a expressão para Y dada pela 

Eq.4 sujeita à restrição dada na Eq. 5, utilizando- 

se de multiplicador de Lagrange (µ), obtém-se:

(B − µ ∙ I) ∙ X = −
b
2  (6)

Arbitra-se um valor para µ e, utilizando-se a  

Eq. 6, obtém-se os valores de X
1
, X

2
,..., X

k
, que são 

utilizados nas Eq. 4) e 5 para obtenção dos valo-

res de Y e R, respectivamente.

A fim de que se assegure a obtenção de míni-

mos locais, os valores escolhidos para µ devem 

ser menores que a menor raiz característica de B, 

dadas pelas raízes da Eq. 7:

|B − λ ∙ I| = 0  (7)

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Eficiência de Corrente e Consumo 
Energético Específico

Na Tabela 2 encontram-se os valores obtidos de 

Eficiência de Corrente e Consumo Energético Es-

pecífico para cada experimento planejado, reali-

zados em ordem aleatória.

Pode-se observar, nesta Tabela, que a Eficiência 

de Corrente variou entre 41,50% e 82,18%, o que 

permite perceber a importância das condições 

operacionais sobre os resultados de EC e, ainda, 

que é possível minimizar a fração da corrente 

que é direcionada para outras reações que não 

a de eletrodeposição, como a de formação de hi-

drogênio pela eletrólise da água ou mesmo para 

perdas por efeito Joule.

Em relação ao Consumo Energético Específico, os 

valores mínimo e máximo obtidos foram, respec-

tivamente, 2,461 e 4,627 kW.h.kg-1. Novamente, 

as condições operacionais mostraram-se deter-

minantes em relação a essa resposta, tendo-se 

como consumo energético mínimo para cada kg 

de cobre depositado um valor de 53% em relação 

ao consumo máximo.
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Tabela 2 - Resultados obtidos para Eficiência de Corrente e Consumo Energético Específico em cada experimento.

Experimento D (cm) I (A) CCu (g/l) Các(mol/L) EC (%) CEE (kW.h.kg-1)

1 2,0 5,0 0,65 0,30 78,28 2,603

2 3,0 5,0 0,65 0,30 52,64 3,814

3 2,0 7,0 0,65 0,30 74,95 2,862

4 3,0 7,0 0,65 0,30 58,57 3,679

5 2,0 5,0 1,55 0,30 59,05 3,183

6 3,0 5,0 1,55 0,30 41,50 4,627

7 2,0 7,0 1,55 0,30 67,97 2,899

8 3,0 7,0 1,55 0,30 59,05 3,384

9 2,0 5,0 0,65 0,70 78,28 2,461

10 3,0 5,0 0,65 0,70 62,08 3,113

11 2,0 7,0 0,65 0,70 82,18 2,489

12 3,0 7,0 0,65 0,70 73,75 2,819

13 2,0 5,0 1,55 0,70 56,69 3,185

14 3,0 5,0 1,55 0,70 49,94 3,649

15 2,0 7,0 1,55 0,70 72,54 2,650

16 3,0 7,0 1,55 0,70 62,18 3,120

17 1,5 6,0 1,10 0,50 77,61 2,474

18 3,5 6,0 1,10 0,50 49,21 3,948

19 2,5 4,0 1,10 0,50 56,52 3,260

20 2,5 8,0 1,10 0,50 72,12 2,798

21 2,5 6,0 0,20 0,50 73,95 2,944

22 2,5 6,0 2,00 0,50 60,45 3,171

23 2,5 6,0 1,10 0,10 57,08 4,013

24 2,5 6,0 1,10 0,90 62,70 2,964

25 2,5 6,0 1,10 0,50 62,70 3,094

26 2,5 6,0 1,10 0,50 58,20 3,273

27 2,5 6,0 1,10 0,50 65,80 2,940

28 2,5 6,0 1,10 0,50 62,14 3,067

29 2,5 6,0 1,10 0,50 64,11 2,979

30 2,5 6,0 1,10 0,50 65,80 2,995

31 2,5 6,0 1,10 0,50 63,55 3,048

32 2,5 6,0 1,10 0,50 60,73 3,246

33 2,5 6,0 1,10 0,50 63,26 3,126

34 2,5 6,0 1,10 0,50 62,42 3,150

35 2,5 6,0 1,10 0,50 62,70 3,120

36 2,5 6,0 1,10 0,50 58,49 3,323

A fim de se mensurar os custos energéticos para 

esses valores de Consumo Energético Específico, 

verificou-se, em uma das distribuidoras de ener-

gia do estado de São Paulo (ENEL, 2019), que os 

valores somados da Tarifa do Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Energia (TE) 

para classe B3, em agosto de 2019, eram de  

R$ 0,51559/kW.h. Assim, considerando-se uni-

camente o custo de energia elétrica, o custo para 

recuperação de um quilograma de cobre metáli-

co seria de R$ 1,269 para CEE de 2,461 kW.h.kg-1 

e de R$ 2,386 quando CEE é 4,627 kW.h.kg-1.

Baseando-se em cotação internacional, o valor do 

quilograma de cobre (grau A) em agosto de 2019 

era de cerca de R$ 23,50 (utilizando-se R$ 4,1565/ 

US$). Ainda que se saiba que há vários outros cus-

tos a serem considerados, é notável o baixo custo 

de energia em relação ao valor do produto recupe-

rado. Adicionalmente, é extremamente relevante 

que se considere que a recuperação do metal está 

aliada ao tratamento de um rejeito.
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Tonini et al. (2013) obtiveram, para a eletro-

deposição de cobre em reator de leito fluidi-

zado em configuração semelhante, valores 

de Eficiência de Corrente entre 35 e 91% e de 

Consumo Energético Específico entre 2,5 e  

9,1 kW.h.kg-1.

3.2 Obtenção das respostas Eficiência de 
Corrente e Consumo Energético Específico 
como função das variáveis estudadas

Utilizando-se a técnica de minimização de qua-

drados, foram estimados os coeficientes para 

equação de segunda ordem do tipo:

EC =  62,73  -  6,96.D  +  4,33.I  -  4,95.C
cu

  +  2,37.C
ác 

 +  1,29.C
cu

2 + 1,38.D.I + 1,44.D.C
cu

 + + 1,67.D.C
ác

+ 

2,27.I.C
cu

 (9)

Y  =  b0  +  b1.D  +  b2.I  + b3.Ccu + b4.Các + b11.(D2 - D"2)+b22.(I2 - I2̅)+ b33.(Ccu2 - C&'((((2) + b44. 
.(Các2 - Cá&((((2) + b12.D.I + b13.D.Ccu +b14.D.Các + b23.I.Ccu + b24.I.Các + b34.Ccu.Các 

 (8)

onde Y corresponde à resposta desejada (EC ou CEE).

Os coeficientes obtidos (β), bem como os respec-

tivos erros-padrões, testes t de Student, e níveis 

de significância encontram-se na Tabela 2.

É possível verificar, na Tabela 3, nos valores de ní-

vel de significância referentes à resposta Eficiên-

cia de Corrente, que os coeficientes β11
, β

22
, β

44
, 

β
24

 e β
34

 apresentam níveis de significância ele-

vados (maiores que os 6,5% adotados), podendo, 

portanto, serem retirados da equação ajustada.

Assim, a equação empírica que relaciona efici-

ência de corrente às variáveis estudadas (em sua 

forma codificada) é apresenta na Eq. 9.

Já para a resposta Consumo Energético Especí-

fico, apresentaram níveis de significância eleva-

dos os coeficientes β11
, β

22
, β

33
, β

13
, β

24
 e β

34
 , que 

foram retirados da equação ajustada. A Eq. 10 

apresenta CEE como função das variáveis inde-

pendentes em sua forma codificada.

CE= 3,09 +0,37.D -0,15.i +0,14.C
cu

 -0,23.C
ác 

+0,09.C
ác

2 -0,10.D.i -0,13.D.C
ác

 -0,15.I.C
cu

 (10)

A Tabela 4 traz o quadro de análise de variân-

cia para o ajuste das Eq. 9 e 10, junto com o  

coeficiente de correlação múltipla ao quadra-

do (R2) e os valores calculado (F
c
) e tabelado 

(F
t
) da distribuição F - nível de significância  

de 0,01%.
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Tabela 3 - Coeficientes estimados para Eficiência de Corrente e Consumo Energético Específico para equação de 
segunda ordem - Eq. 9.

Coeficiente
Eficiência de Corrente Consumo Energético Específico

Valor 
estimado Desvio padrão t de Student Nível de 

significância
Valor 

estimado Desvio padrão t de Student Nível de 
significância

β0
63,59 0,54 117,76 0 3,15 0,03 105,00 0

β
1

-6,96 0,54 -12,81 0 0,37 0,03 12,45 0

β
2

4,33 0,54 7,97 0 -0,15 0,03 -5,16 0

β
3

-4,95 0,54 -9,11 0 0,14 0,03 4,67 0,0001

β
4

2,37 0,54 4,36 0,0003 -0,23 0,03 -7,99 0

β
11

0,38 0,47 0,81 0,4275 0,02 0,03 0,62 0,5393

β
22

0,61 0,47 1,29 0,2112 -0,03 0,03 -1,15 0,2645

β
33

1,33 0,47 2,82 0,0107 -0,02 0,03 -0,87 0,3944

β
44

-0,50 0,47 -1,05 0,3047 0,09 0,03 3,33 0,0033

β
12

1,38 0,67 2,07 0,0514 -0,10 0,04 -2,88 0,0091

β
13

1,44 0,67 2,17 0,0424 -0,01 0,04 -0,25 0,8020

β
14

1,67 0,67 2,51 0,0206 -0,13 0,04 -3,53 0,0021

β
23

2,27 0,67 3,42 0,0027 -0,15 0,04 -4,23 0,0004

β
24

0,91 0,67 1,37 0,1856 0 0,04 -0,13 0,9008

β
34

-1,13 0,67 -1,70 0,1051 0,04 0,04 1,01 0,3224

Tabela 4 - Análise de variância para o ajuste das Eq. 9 e 10.

Eq. 9 Eq. 10

Soma dos 
quadrados Graus de liberdade Quadrado médio Soma dos 

quadrados Graus de liberdade Quadrado médio

Ajuste 2579,42 9 286,60 6,65 8 0,83

Resíduo 206,71 26 7,95 0,51 27 0,02

TOTAL 2786,12 35 ... 7,16 35 ...

0,54 -9,11 0 0,14 0,03 4,67 0,0001

R2 0,9258 0,9292

Fc 36,05 44,33

Ft 4,64 4,76

Como pode ser visto na Tabela 3, em ambas as 

correlações –Eq. 9 e 10– o valor do teste F cal-

culado foi superior ao tabelado para um nível de 

significância do ajuste de 99,9% (ou α = 0,001). 

Em ambos os casos, também, o valor do coefi-

ciente de correlação múltipla ao quadrado (R2) 

foi superior a 0,92, o que implica em boa quali-

dade do ajuste dos pontos experimentais.

Ao se estimar, pela Eq. 9, o valor de EC para as 

condições em que os experimentos foram rea-

lizados, a maior diferença apresentada entre o 

valor predito e o valor estimado foi de 8,39%. No 

caso da Eq. 10, a máxima diferença entre valor de 

CEE predito e estimado foi de 7,04%.

Foram também analisados gráficos de distri-

buição de resíduos, que se mostraram aleato-

riamente distribuídos, corroborando a validade 

preditiva do modelo.

No que concerne à influência das variáveis sobre 

as respostas EC e CEE, pode-se verificar, nas Eq. 

9 e 10, que todas as variáveis estudadas mos-

tram ter influência significativa sobre ambas as 

respostas. Em termos lineares, todas as variáveis 
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apresentaram influência sobre EC e CEE, en-

quanto em termos quadráticos apenas a concen-

tração de cobre mostrou-se influente no caso da 

Eficiência de Corrente, enquanto apenas o termo 

quadrático relacionado à concentração de ácido 

em solução mostrou-se significativo no caso do 

Consumo Energético Específico.

Pode-se observar, nas Eq. 9 e 10, que não é pos-

sível analisar a influência direta de nenhuma das 

variáveis sobre as respostas estudadas, uma vez 

que todas elas se encontram envolvidas em inte-

rações com outras variáveis.

Tanto para EC como para CEE, o efeito das vari-

áveis densidade de corrente e concentração de 

ácido dependem do nível assumido pela variável 

distância, o mesmo ocorrendo entre densidade 

de corrente e concentração de cobre. E, para a 

Eficiência de Corrente, ainda há uma interação 

entre distância e concentração de cobre.

3.3 Avaliação do efeito das variáveis utilizando-
se superfícies de resposta

Visando melhor visualização do comportamento 

das respostas Eficiência de corrente (EC) e Con-

sumo Energético Específico (CEE) em função das 

variáveis estudadas, foram traçadas superfícies 

de resposta baseadas nas Eq. 9 e 10.

Para visualização do efeito previsto ao se altera-

rem os valores das variáveis independentes, um 

grande número de superfícies foi traçado, fixan-

do-se o valor de duas delas e variando-se os va-

lores das outras duas entre o mínimo e máximo 

(-2 a 2) utilizados nos experimentos.

Exemplos das superfícies traçadas para a res-

posta Eficiência de Corrente –Eq. 9 – podem ser 

vistos na Fig. 3, sendo encontradas na Fig. 4 al-

gumas das superfícies obtidas para o Consumo 

Energético Específico utilizando-se a Eq. 10.

3.3.1 Distância entre alimentador de corrente e 
contra-eletrodo (D)

Como descrito no item 2.1, a variação da dis-

tância D se deu pela adição, ou não, de placas 

quando da montagem do reator, ou seja, está se 

tratando, nesse caso, da variação da espessura 

do reator e, consequentemente, do volume total 

de partículas.

O aumento nessa variável, na maior parte das 

condições estudadas, ocasionou a diminuição 

na Eficiência de Corrente, como pode ser visto 

nas Fig. 3 (b) e (f). Esse comportamento deve 

estar relacionado à presença de regiões de dis-

solução (anódicas) no interior do leito de partí-

culas, cujo efeito se acentua à medida que a es-

pessura do leito aumenta, como já determinado 

por Coeuret (1980).

Uma exceção a essa tendência ocorreu quando 

as três variáveis restantes apresentavam seu va-

lor mais elevado, como pode ser visto na Fig. 3(a). 

Imagina-se que, ao se combinar abundância de 

íons cobre disponíveis para reação, alta densida-

de de corrente e elevada condutividade do ele-

trólito advinda da alta concentração de ácido, é 

possível diminuir a presença ou o efeito dessas 

zonas de dissolução.
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(a) (b) 

 

 
(c) (d) 

 

 
(e) (f) 

 Figura 3 - Eficiência de Corrente como função das variáveis independentes codificadas, com (a) C
Cu

 = C
ác

 = 2; (b) I = 2; 
C

ác 
= 0; (c) C

ác 
= 2; D =0; (d) C

Cu
 = 2; D = -2 ; (e) I = 2; D =2 e (f) C

ác
 = 2; I =0.
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(a) (b) 

 

  
(c) (d) 

 

  
(e) (f) 

 
Figura 4 - Consumo Energético Específico como função das variáveis independentes codificadas, com  

(a) C
Cu

 = 0; C
ác

 = 2; (b) I = -2; C
ác

 = 2; (c) C
Cu

 = 0; I = 2; (d) C
ác

 = 2; D = 0 ; (e) C
Cu

 = 2; D = 0 e (f) D = 0; I = 2.
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No que concerne ao Consumo Energético Espe-

cífico o qual, conforme Eq. 2, é diretamente pro-

porcional à diferença de potencial na célula e in-

versamente proporcional à Eficiência de Corrente, 

observou-se, na maior parte dos casos, o aumento 

de CEE com o aumento da distância D – Fig. 4(b), 

pelas razões já apontadas para a diminuição da EC.

A exceção, no caso do Consumo Energético, é a 

combinação de corrente aplicada e concentra-

ção e ácido em seus valores máximos – Fig. 4(a) e 

(c); para essa condição, aumentar a espessura do 

leito leva a uma diminuição do Consumo Energé-

tico, possivelmente em decorrência do aumento 

da Eficiência de Corrente para essa condição, 

aliado a uma diminuição na diferença de poten-

cial decorrente do aumento da condutividade do 

eletrólito pela adição de ácido.

3.3.2 Corrente aplicada ao reator (I)

Ao se avaliar a Eficiência de Corrente de um re-

ator, como citado no item 2.3.1, determina-se 

quanto da corrente aplicada foi efetivamente di-

recionada para a reação desejada, nesse caso, a 

eletrodeposição do cobre.

O efeito de se aumentar a corrente I, na faixa de 

valores estudados nesse trabalho, foi, tipicamen-

te, favorável, levando a um aumento na Eficiência 

de Corrente e à diminuição do Consumo Energé-

tico Específico, como pode ser observado nas Fig. 

3(a); (d) e 4(e). Esse efeito é explicado pelo fato 

de que o aumento da corrente aplicada leva à di-

minuição das zonas de dissolução no interior do 

leito, como já observado por Ruotolo e Gubulin 

(2005) em eletrodo poroso de carbono vítreo.

Na Fig. 3(c), pode-se verificar que, quando a con-

centração de íons cobre é baixa, aliada a uma 

elevada concentração de ácido e espessura do 

leito de média para baixa, essa tendência não se 

mantém, ou seja, o aumento em I leva à diminui-

ção de EC (de maior ou menor intensidade). Esse 

comportamento pode ser atribuído ao fato de 

haver uma menor disponibilidade de íons cobre 

disponíveis para reação, ao mesmo tempo que 

se tem, pela alta concentração de ácido, muitos 

íons hidrogênio disponíveis, favorecendo, então, 

a utilização de parte da corrente aplicada na rea-

ção de formação de gás hidrogênio.

Em virtude da proporcionalidade inversa entre EC 

e CEE, para essa combinação de C
Cu

 baixa, C
ác 

alta e 

baixos valores de D, observou-se que o aumento da 

corrente leva ao aumento do Consumo Energético 

Específico, como pode ser visto nas Fig. 4 (a) e (d).

3.3.3 Concentração de ácido sulfúrico (Các)

O efeito de aumentar a concentração de ácido 

sulfúrico foi benéfico tanto em relação à Efi-

ciência de Corrente, aumentando-a, como em 

relação ao Consumo Energético Específico, di-

minuindo-o, em quase todas as condições ope-

racionais estudadas, o que pode ser visto nas Fig. 

3(e), 4(e) e 4(f).

Na Fig. 3(d), em que D = -2, e na Fig. 4(c), encon-

tram-se exemplos da única condição experimen-

tal em que o aumento da concentração de ácido 

não leva ao aumento de EC e diminuição de CEE: 

quando foi utilizado o menor valor da distância D, 

ou seja, menor espessura do reator.

A diminuição na diferença de potencial (V) com 

o aumento da condutividade do eletrólito como 

consequência da elevada concentração de ácido 

leva a um menor CEE, o que explica o comporta-

mento observado na maior parte das condições 

estudadas. Outros trabalhos também relacio-

naram o aumento da condutividade da solução 

ao aumento de CEE e EC, apontando que a di-

minuição na diferença da condutividade entre 

partículas e solução leva a uma melhor distribui-

ção de corrente e potencial no interior do leito, 

diminuindo a presença de zonas de dissolução 

(VOLKMAN, 1979; TONINI; RUOTOLO, 2017).
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Contudo, quando a distância D é pequena, a ele-

vação da condutividade do eletrólito não teve 

efeito significativo na diminuição da queda de 

potencial, e prevaleceu o efeito deletério sobre 

EC de  aumentar a concentração de ácido nessa 

configuração do reator.

3.3.4 Concentração de íons cobre (CCu)

Ao se observar, nas superfícies de resposta, o 

efeito da concentração de cobre em solução so-

bre a Eficiência de Corrente e o Consumo Ener-

gético Específico, nota-se que, mesmo diminuin-

do-se a concentração de cobre, na maior parte 

das condições avaliadas, a Eficiência de Corrente 

aumenta – Fig. 3(c) e (e) – e o Consumo Energéti-

co diminui – Fig. 4(b).

Esses resultados indicam que, na faixa de concen-

tração avaliada, há pouco efeito de limitação de 

transferência de massa associada à baixa concen-

tração dos íons cobre, possivelmente pelo uso do 

eletrodo particulado, com elevados coeficientes 

de transferência de massa e área superficial.

Os efeitos da limitação pela baixa concentração 

de cobre só foram observados quando foram utili-

zados valores elevados de corrente no reator. Nes-

se caso, ao se diminuir a concentração de cobre 

houve aumento do Consumo Energético Específi-

co – Fig. 4(d) e (f). Para a Eficiência de Corrente, 

a combinação de corrente elevada com distâncias 

acima dos valores médios – Fig. 3(b) e (e) – faz com 

que a diminuição da concentração de cobre leve a 

menores valores de Eficiência de Corrente.

3.4 Obtenção das condições operacionais que 
minimizam o Consumo Energético Específico 
usando-se Análise de Cristas

Lembrando-se que, em uma situação real, no de-

correr do processo de eletrodeposição a concen-

tração do íon metálico não permanece constante 

no eletrólito, mas decresce com o tempo, optou- 

se pela utilização de duas condições extremas 

(C
cu

 = -2 e C
cu

 = 2) a fim de se obter os valores de 

distância (D), corrente (I) e concentração de áci-

do sulfúrico (C
ác

) que fornecessem o mínimo con-

sumo energético para cada um dos dois níveis de 

concentração de íons cobre presentes.

A escolha pela otimização do Consumo Energé-

tico Específico se deu pelo fato de ser, dentre as 

duas respostas estudadas, a mais diretamente 

relacionada aos custos operacionais, já que for-

nece diretamente a quantidade de energia elé-

trica consumida no reator por unidade de massa 

de metal recuperado.

3.4.1 Análise de cristas para CCu = -2

Temos, pela Eq. 10, para CCu = -2:

CE= 2,82 +0,37.D + 0,15.I - 0,23.C
ác

 +0,09.C
ác

2 -0,10.D.I 

-0,13.D.C
ác 

-0,15.I.C
cu

 (11)

Assim, segundo a técnica apresentada no item 

2.3.3, as matrizes B e b são as mostradas a seguir.

𝑏𝑏 = #
0,37
0,15
−0,23

#   e  B = #
0 −0,050 −0,065

−0,050 0 0
−0,065 0 0,090

# 

 

Com a utilização da Eq. 7, as seguintes raízes ca-

racterísticas da matriz B são obtidas: λ
1
= 0,1263; 

λ
2
= 0,0281 e λ

3
= -0,0670; e, usando-se a Eq. 6:

!
−𝜇𝜇 −0,050 −0,065

−0,050 −𝜇𝜇 0
−0,065 0 0,090 − 𝜇𝜇

! ∙ !
𝐷𝐷
𝐼𝐼
𝐶𝐶á.
! = !

−0,185
−0,075
0,115

! 

Obtêm-se, então, as Eq. 12 a 14:
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A Tabela 5 mostra as várias respostas obti-

das para diferentes valores de µ menores que 

-0,0670 (valor da menor raiz característica da 

matriz B). Como já citado, esse limite deve ser 

utilizado quando se deseja garantir que as res-

postas obtidas sejam de fato as respostas mí-

nimas para cada valor de R (distância do cen-

tro) utilizado.

Nessa Tabela 5, os valores de D, I e Các
 foram cal-

culados, respectivamente, pelas Eq. 12, 13 e 14; 

o valor de consumo energético (CEE) foi calcula-

do pela Equação 11, sendo 𝑅𝑅 = #𝐷𝐷% + 𝐼𝐼% + 𝐶𝐶á*%  .

D  =  (0,184.µ5  -  0,029.µ4  +  0,00020.µ3  +  9,83.10-5.µ2  -  0,537.10-5.µ +  0,835.10-7) / (µ3 - 0,0875.µ2 -  

- 0,00679.µ + 0,000238)2  (12)

I  =  (0,077.µ5 - 0,023.µ4  +  0,00104.µ3  +  1,175.10-4.µ2  -  0,478.10-5.µ  +  0,315.10-7)  /  (µ3 - 0,0875.µ2 -  

- 0,00679.µ + 0,000238)2  (13)

C
ác

  = (-0,118.µ5 - 0,00141.µ4 + 0,0024.µ3 + 0,1108.10-5.µ2 - 0,6705.10-5.µ + 0,137.10-6) / (µ3 - 0,0875.µ2 -   

- 0,00679.µ + 0,000238)2  (14)

Tabela 5 - Análise de cristas para C
Cu

 = -2.

µ D I Các R CEE (kW.h/kg)

-0,12 -2,328 -1,653 -0,147 2,859 1,300

-0,125 -2,146 -1,511 -0,089 2,626 1,456

-0,129 -2,021 -1,413 -0,051 2,467 1,559

-0,1295 -2,006 -1,402 -0,046 2,448 1,571

-0,1297 -2,000 -1,397 -0,044 2,440 1,576

-0,1298 -1,999 -1,397 -0,044 2,439 1,577

-0,1347 -1,867 -1,293 -0,005 2,271 1,681

-0,1547 -1,484 -0,997 0,096 1,790 1,961

-0,1747 -1,239 -0,810 0,148 1,488 2,124

-0,1947 -1,068 -0,681 0,176 1,279 2,230

-0,2147 -0,941 -0,587 0,191 1,126 2,305

-0,2347 0,0206 -0,13 0,04 -3,53 0,0021

-0,843 -0,515 0,199 1,008 2,362 0,0004

-0,2547 -0,765 -0,459 0,202 0,914 2,406

-1,70 0,1051 0,04 0,04 1,01 0,3224

Na Fig. 5 encontram-se os gráficos de R em re-

lação a: D, I e C
ác

 e de R em função do CEE. Nela, 

pode-se observar que o aumento de R leva 

sempre à diminuição do consumo energético, 

sendo vantajoso, então, utilizar-se o maior R 

possível. A fim de que os valores relativos ao 

R utilizado não correspondam a valores de D, 

I e Các fora da região experimental, o máximo 

R permitido é 2,44, correspondendo a valo-

res de D = -2 (ou 1,5 cm), I= -1,40 (ou 4,6 A) e  

Các
 = -0,04 (ou 0,49 mol/L) resultando em  

CEE = 1,58 kW.h.kg-1.
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Na Tabela 6 encontram-se, para os diferentes 

valores de µ arbitrados (sempre menores que 

-0,0670), os valores de D, I e C
ác

 obtidos pelas  

Eq. 16 a 18, respectivamente, bem como o valor de 

R dado pela Eq. 5 e o Consumo Energético Especí-

fico pela Eq. 15.

Na Fig. 6 encontram-se os gráficos de R em re-

lação a D, I e Các
 e de R em função do CEE para 

C
Cu

 = 2. Nela, pode-se observar que o aumen-

to de R leva sempre à diminuição do consumo 

energético sendo vantajoso, então, utilizar-se o 

maior R possível.
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Figura 5 - Análise de cristas para C
Cu

= -2

3.4.2 Análise de cristas para CCu = 2

Quando CCu = 2, tem-se, pela Eq. 10:

CE= 3,37 +0,37.D - 0,46.I - 0,23.Các +0,09.Các2 -0,10.D.i -0,13.D.Các (15)

Seguindo-se o mesmo procedimento apresentado no item 3.4.1, obtêm-se as Eq. 16 a 18 para D, I e Các, 

respectivamente, como função do multiplicador de Lagrange (µ).

D=(0,184.µ5 - 0,0127.µ4 -0,0026.µ3 + 1,12.10-4.µ2 + 0,791.10-5.µ - 0,249.10-6) / (µ3 -0,0875.µ2- 0,00679.µ + 

+0,000238)2 (16)

I = (-0,229.µ5  +  0,0305.µ4  +  0,0020.µ3  -  2,50.10-4.µ2  -  0,687.10-5.µ  +  0,328.10-6)  /  (µ3 - 0,0875.µ2 - 

- 0,00679.µ + 0,000238)2 (17)

Các= (-0,118.µ5 - 0,00141.µ4 + 0,0014.µ3 + 9,02.10-5.µ2  +  0,213.10-6.µ  -  0,105.10-6)  /  (µ3 - 0,0875.µ2 -  

- 0,00679.µ + 0,000238)2  (18)
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Novamente, para que o valor de R utilizado não 

corresponda a valores de D, I ou C
ác

 fora da re-

gião experimental, o máximo R permitido é 2,11, 

correspondendo a D = -0,50 (ou 2,25 cm); I = 

2,00 (ou 8,0 A) e C
ác

 = 0,46 (ou 0,59 mol/L), o que 

fornece consumo energético específico (CEE) de 

2,31 kW.h.kg-1.

3.4.3 Comparação da variação do CEE à medida que 
CCu diminui entre as duas condições ótimas obtidas

Utilizando-se as condições ótimas para C
cu

 = -2 e 

C
cu

  = 2 obtidas, respectivamente, nos itens 3.4.1 

e 3.4.2, simulou-se, com base na Eq. 10, qual se-

ria o comportamento do Consumo Energético 

Específico quando da diminuição da concentra-

ção de cobre em solução do valor corresponden-

te a seu nível 2 até o valor correspondente a -2. 

Esse comportamento pode ser visto na Fig. 7.

Tabela 6 - Análise de cristas para C
Cu

 = 2.

µ D I Các R CEE (kW.h/kg)

-0,100 -0,471 2,047 0,469 2,152 2,295

-0,101 -0,492 2,006 0,458 2,115 2,311

-0,102 -0,494 2,000 0,457 2,110 2,313

-0,112 -0,582 1,780 0,406 1,916 2,397

-0,162 -0,619 1,218 0,315 1,402 2,622

-0,212 -1,999 -1,397 -0,044 2,439 1,577

-0,551 0,947 0,277 1,130 2,748 1,681

-0,262 -0,486 0,779 0,249 0,951 2,835

-0,312 -0,432 0,663 0,226 0,823 2,900

-0,362 -0,388 0,578 0,207 0,726 2,951

-0,412 -0,352 0,512 0,191 0,650 2,991

-0,462 -0,321 0,460 0,177 0,589 3,024
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Fica claro que para concentrações de cobre supe-

riores a 0,7 (aproximadamente 1,41 g/L) obtêm- 

se menores valores de CEE para a configuração 

obtida ao se assumir C
Cu

 = 2, em que a corrente 

aplicada é alta (8,0 A), a concentração de ácido 

sulfúrico de aproximadamente 0,6 mol/L e a dis-

tância entre alimentador de corrente e contra- 

eletrodo é 2,25 cm.

No decorrer do processo de remoção, quando a 

concentração atinge 1,41 g/L, os menores valo-

res de CEE são obtidos para a configuração pro-

veniente de C
Cu

 = -2, em que se tem a menor dis-

tância D utilizada (1,5 cm), baixa intensidade de 

corrente (4,6 A) e concentração de ácido muito 

semelhante à anterior, de 0,5 mol/L.

Indica-se, então, caso a concentração inicial 

de cobre no efluente seja superior a 1,4 g/L, 

que seja feita uma avaliação econômica para 

verificar a viabilidade de iniciar o processo nas 

condições ótimas para C
Cu

 = 2 e, após alcançar 

o valor aproximado de 1,41 g/L de íons cobre, 

migrar para as condições recomendadas para 

C
Cu

 = -2.

4 CONCLUSÕES
O reator de leito fluidizado mostrou-se eficaz para 

a remoção do cobre, mostrando-se uma opção vi-

ável no tratamento de efluentes contendo metais 

pesados. O Planejamento Composto Central e a 

Metodologia de Superfícies de Resposta levaram à 

obtenção de um grande número de informações, 

permitindo o ajuste de modelos empíricos prediti-

vos e que possibilitaram a avaliação do efeito das 

variáveis sobre o comportamento das respostas 

mesmo quando havia interação entre elas.

Os modelos empíricos obtidos indicaram uma 

complexa relação, explicitada pelos termos de 

interação, que as variáveis sob estudo exercem 

sobre as respostas de interesse. Para essas condi-

ções, o uso da Análise de Cristas permitiu a obten-

ção de condições operacionais que resultaram em 

um consumo de energia a valores tais que tornam 

o uso deste equipamento bastante atrativo.

Os resultados da otimização apontaram que à 

medida que o cobre é removido do efluente, as 

condições que minimizam o consumo de energia 

se alteram, devendo-se avaliar o possível uso de 

duas configurações diferentes do reator.
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Resumo
O tratamento de lixiviado de aterro sanitário, efluente de cabines sanitárias e lodo de fossa séptica combinado 

com esgoto sanitário tem sido uma estratégia utilizada para reduzir custos operacionais no tratamento de efluen-

tes externos (EE). Entretanto, ainda não há consenso sobre os impactos na segurança operacional e na eficiência 

das estações de tratamento de esgotos sanitários (ES). Este trabalho avaliou um sistema de lodos ativados do tipo 

RSB tratando ES e EE. O percentual total de EE adicionados ao ES foi de 3,6% da vazão de ES tratado, provocando 

um aumento na carga afluente de DQO, DBO e nutrientes. As cargas de choque decorrentes da entrada dos EE difi-

cultaram a manutenção de características adequadas de sedimentabilidade do lodo aeróbio, verificado pela perda 

de biomassa no efluente final e aumento do índice volumétrico de lodo de 46 mL.g-1 para 287 mL.g-1. A relação 

A/M oscilou entre 0,42 d-1 e 0,82 d-1. A entrada dos EE contribuiu para decréscimo na remoção de matéria orgânica 

e nutrientes. Análise do lodo ativado apresentou 56% de Fe, 16% de Ca, 10% de Si, 8% de S, 4% de Zn, 3% de Cu, 

1,5% de Mn e 1,2% de K adsorvidos aos flocos, possivelmente devido à entrada dos EE. 

Palavras-chave: Efluente de banheiro químico. Esgoto sanitário. Lixiviado de aterro sanitário. Lodo de tan-

que séptico. Lodo ativado.

Abstract
The treatment of external effluent (EE) as sanitary landfill leachate (SLL), effluent from chemical toilet (ECT) and septic 

tank sludge (STS) combined with sanitary sewage (SS) has been a strategy to reduce operating costs in the wastewater 

treatment plants (WWTP) in Brazil. However, there is no consensus on the impacts on the safety and efficiency of WWTP. 

This work evaluated a sequencing batch reactor (SBR) treating SS and EE. The percent of EE added to the SS was 3.6%. The 

increase in the affluent COD, BOD and nutrient loads was observed. The resulting shock loads made it difficult to maintain 

adequate aerobic sludge sedimentability characteristics, verified by the loss of biomass in the final effluent and increase 

of the sludge volumetric index (46 mL.g-1 to 287 mL.g-1). The F/M ratio has changed from 0.42 d-1 to 0.82 d-1. The input of 

EE contributed to decrease in the removal of organic matter and nutrients. Activated sludge analysis showed 56% Fe, 16% 

Ca, 10% Si, 8% S, 4% Zn, 3% Cu, 1.5% Mn and 1.2% K adsorbed to sludge, possibly due to EE input.

Keywords: Activated sludge. Chemical toilet wastewater. Landfill leachate. Septic tank sludge. Sewage.
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1 INTRODUÇÃO
A infraestrutura de saneamento ambiental da 

maioria das cidades brasileiras não foi capaz de 

acompanhar as demandas exercidas pelo cresci-

mento populacional e pela expansão da urbani-

zação. No meio urbano são produzidos, além do 

esgoto sanitário (ES), lixiviado de aterro sanitário 

(LAS), lodos de tanques sépticos (LTS) e efluen-

tes gerados em banheiros químicos (EBQ). Esta 

pesquisa abordou o desempenho de um reator 

sequencial em batelada (RSB) em escala real, tra-

tando ES e recebendo diariamente cargas pontu-

ais de LAS, LTS e EBQ.

Estima-se que no Brasil 38% da população urba-

na e 64% da população rural tenham seus esgo-

tos destinados a tanques sépticos (IBGE, 2011). 

Os tanques sépticos apresentam boa eficiência 

nas remoções de DBO, DQO e SST, desde que 

operadas adequadamente (Andreoli & Pompeo, 

2009 Whiters et al., 2011). Entretanto, o princi-

pal objetivo desses tanques é a retenção de só-

lidos e material fecal presente na parte líquida. 

Esses tanques são projetados idealmente para 

operar por 2 a 3 anos sem remoção de lodo. No 

entanto, são utilizados por tempos superiores, o 

que reduz sua eficiência. O lodo de tanque sép-

tico (LTS) possui características extremamente 

variadas, contendo significativas concentrações 

de nutrientes, matéria orgânica, gorduras, po-

luentes inorgânicos, concentrações elevadas de 

bactérias do grupo coliformes e ovos de helmin-

tos (Hartmann et al., 2009).

Os lodos de tanques sépticos são uma fonte po-

tencial de emissão de nutrientes para as águas 

superficiais, mas poucos dados existem no Brasil 

para quantificar sua significância para a eutrofi-

zação (Withers, 2011). Em geral, os lodos de tan-

ques sépticos são removidos e transportados por 

caminhões tanque e, na maioria das vezes, dis-

postos de forma inadequada no meio ambiente, 

ou em alguns casos dispostos em aterros sani-

tários. O tratamento conjugado com esgoto sa-

nitário vem sendo uma opção utilizada no Brasil 

(Andreoli & Pompeo, 2009). Entretanto, é preciso 

que sejam observados alguns critérios específi-

cos com relação ao projeto da estação de trata-

mento de esgotos (ETE), o qual deve contemplar 

a possibilidade de tratamento da carga orgânica 

adicional provocada pela adição de LTS ao esgo-

to sanitário (Campos et al., 2009).

Outros métodos de tratamento, como compos-

tagem, digestão anaeróbia e tratamento quími-

co, muitas vezes não são viáveis em países em 

desenvolvimento, devido aos custos operacio-

nais. Dessa forma, o LTS é utilizado na agricultura 

ou descarregado indiscriminadamente em valas 

de drenagem, redes de esgoto sanitário, espaços 

urbanos abertos, corpos de água doce ou mari-

nha, causando sérios problemas ambientais e 

impacto à saúde pública (Englunde et al., 2018).

Outro sistema que tem sido amplamente utiliza-

do para recolher os dejetos em locais públicos, 

canteiros de obras e parques de eventos são as 

cabines sanitárias, comumente denominadas 

banheiros químicos. As cabines sanitárias em 

geral têm capacidade para acumular até 100 L 

de esgoto sanitário. Essas instalações recebem 

previamente cerca de um litro de um sanitizan-

te químico concentrado, visando diminuir ou até 

eliminar o desenvolvimento bacteriano e a ge-

ração de odores no reservatório onde os dejetos 

ficam acumulados até sua retirada. Usualmente, 

são utilizadas substâncias à base de surfactan-

tes, essências aromáticas e corantes, além de 

princípios ativos de elevada toxicidade, como o 

formaldeído, que é considerado carcinogênico 

pela IARC (2004), e bronopol, que possui toxici-

dade de categoria I, a mais elevada categoria de 

toxicidade dérmica (USEPA, 2007).

Esses sistemas não necessitam da instalação de 

redes de água, esgoto ou energia elétrica. Os 

efluentes armazenados no reservatório das ca-

bines sanitárias normalmente são dispostos em 
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ETE convencionais. Esse efluente apresenta ca-

racterísticas diferenciadas em relação ao esgoto 

sanitário em função da presença de sanitizantes 

químicos adicionados previamente ao reserva-

tório de dejetos. Contudo, não há registros so-

bre o desempenho de ETE quando esse tipo de 

efluente é adicionado ao esgoto sanitário para 

tratamento. Conforme Souza (2011), o efluente 

das cabines sanitárias apresenta elevados teo-

res de matéria orgânica, podendo representar 

uma carga de choque pontual quando lançado 

nos sistemas biológicos de tratamento. A pre-

sença de substâncias bactericidas empregadas 

na higienização e mantidas durante o uso das 

cabines sanitárias pode provocar uma carga de 

choque tóxica no sistema biológico no qual o 

tratamento é realizado.

Outro efluente gerado no âmbito das atividades 

urbanas é o lixiviado de aterro sanitário, que se 

caracteriza por conter elevada concentração de 

substâncias biodegradáveis e não biodegradá-

veis (LEITE et al., 2014; LUGOWSKI et al., 2014), 

e cuja complexidade e variabilidade na compo-

sição associada a dificuldades tecnológicas de 

tratamento, e limitadas informações cinéticas 

sobre o tratamento combinado com esgoto sani-

tário, justificam a necessidade de estudos nesse 

contexto (Çeçen and Çakiroglu, 2001).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabe-

lecida de acordo com a Lei Federal n. 12.305 de 

agosto de 2010, passou a exigir o descarte em 

aterros sanitários dos resíduos sólidos munici-

pais e o consequente tratamento adequado do 

lixiviado gerado na operação dos aterros sani-

tários. Portanto, a busca por alternativas para o 

tratamento do LAS tornou-se uma necessidade 

(Alfaia et al., 2017).

O co-tratamento de LAS com esgoto doméstico é 

uma opção de baixo custo que merece destaque. 

Essa alternativa é vantajosa e pode ser utilizada 

numa ETE existente, evitando a necessidade de 

investir em novas instalações unicamente para 

esse fim. Porém, devido à presença de compos-

tos orgânicos inibidores, metais pesados e baixa 

biodegradabilidade, essa adição reduz a eficiên-

cia do processo de tratamento de esgoto sanitá-

rio e aumenta as concentrações de poluentes no 

efluente tratado (LUGOWSKI et al., 2014, RENOU 

et al., 2007). O lixiviado é geralmente adicionado 

ao esgoto doméstico em taxas volumétricas que 

não devem exceder 10%, devido aos efeitos tóxi-

cos das altas concentrações de nitrogênio amo-

niacal normalmente presente (Çeçen and Aktas, 

2004; Renou et al., 2008; Yu et al., 2010; Fudala- 

Ksiazek et al., 2011).

Segundo Fudala-Ksiazek (2014), o co-tratamen-

to de esgoto sanitário com lixiviado de ater-

ro sanitário utilizando lodos ativados do tipo 

RSB pode permitir a nitrificação parcial, mesmo 

em misturas com concentração de nitrogênio  

amoniacal acima de 80 mg.L-1. Nesse caso, a ni-

trificação pode ser observada com um decrésci-

mo na concentração de oxigênio dissolvido de 

1,0 ± 0,5 mg.L-1 e a presença de amônia livre na 

ordem de 2 mg.L-1.

O LAS é considerado uma das águas residuá-

rias de maior impacto ambiental, tendo como 

aspecto crítico as elevadas concentrações de 

poluentes orgânicos dissolvidos e inorgânicos, 

tais como nitrogênio amoniacal, cálcio, mag-

nésio, sódio, potássio, ferro, sulfatos, cloretos, 

metais pesados, tais como cádmio, cromo, co-

bre, chumbo, níquel, zinco, além de substâncias 

orgânicas xenobióticas. As substâncias orgâni-

cas tipicamente encontradas em LAS são ácidos 

graxos voláteis e compostos húmicos e fúlvicos. 

Os compostos orgânicos xenobióticos são prove-

nientes de produtos químicos domésticos ou in-

dustriais presentes em concentrações geralmen-

te inferiores a 1 mg.L-1. Esses compostos incluem, 

entre outros, uma variedade de hidrocarbonetos 

aromáticos, fenóis, alifáticos clorados, pestici-

das e plastificantes (Iaconi et al., 2006).
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Elevadas relações DBO/DQO, nitrogênio amo-

niacal e presença de metais pesados dificultam 

o uso de tratamentos biológicos convencionais 

aplicados de forma isolada (Foul et al., 2009). 

Atualmente, combinações de métodos biológi-

cos e físico-químicos têm sido utilizadas visando 

ao atendimento de parâmetros legais de lança-

mento em corpos receptores, minimizando os 

custos de implantação e operação de aterros sa-

nitários (KURNIAWAN et al., 2006; KULIKOWSKA 

et al., 2007; NECZAJ et al., 2007; NECZAJ et al., 

2008). Essa estratégia visa atenuar as dificulda-

des de tratamento decorrentes das variações na 

concentração dos componentes dos lixiviados e 

o atendimento aos parâmetros de qualidade do 

efluente final (ÇEÇEN & AKTAS, 2001; RODRI-

GUES, 2007; NECZAJ et al., 2008). 

No entanto, ainda não há um consenso sobre 

os impactos provocados pela mistura desses 

efluentes nos processos biológicos convencio-

nais utilizados nas ETE, nem sobre a proporção 

segura de adição do LAS ao esgoto sanitário. 

Além disso, é preciso estudar a viabilidade téc-

nica e econômica da ETE em assimilar a carga 

orgânica adicional devido à entrada de efluentes 

externos na etapa biológica de tratamento (ÇE-

CEN & AKTAS, 2001; BORGHI et al., 2003; VIANA 

et al., 2008). McBeam et al. (1995) sugere que as 

razões de mistura LAS e esgoto sanitário em base 

volumétrica não devem exceder 2%. 

Para uma taxa de mistura de 10%, Diamadopou-

los et al. (1997) encontraram remoções de 70-

98% para DBO e 35 a 50% para NH3-N. Nascen-

tes (2013) avaliou a mistura nas razões de 0,5, 

2, 3 e 5% e encontrou uma diminuição na bio-

diversidade do lodo ativado com o aumento da 

concentração de LAS, mas a diversidade e a ati-

vidade microbiológica foram rapidamente resta-

belecidas no sistema após algum tempo.

Segundo Çeçen & Çakiroglu (2001), um dos efei-

tos observados no co-tratamento de LAS e es-

goto sanitário em processo de lodos ativados é o 

acúmulo de nitrito, devido às elevadas concen-

trações de TKN, NH
4
-N e amônia livre presentes 

na mistura de LAS e esgoto sanitário. Esse tipo 

de comportamento também foi verificado por 

Martienssen & Schops (1997), quando obser-

varam concentração de nitrito acima de 200 

mg.L-1, durante o start-up de um processo de 

lodos ativados quando a relação COT/N foi me-

nor do 1,5. Segundo os autores, a acumulação e 

a utilização de nitrito está relacionada com as 

alterações na microbiota da comunidade nitri-

ficante. Entretanto, quando a relação COT/N foi 

de 3,5, os autores observaram uma significati-

va mudança na comunidade microbiana, e após 

40 dias menos de 0,1% das bactérias nitrifican-

tes isoladas foi capaz de reduzir o nitrito. Esses 

resultados demonstram que a composição da 

microbiota desempenha um papel mais impor-

tante na desnitrificação de LAS do que anterior-

mente era considerado.

Os sistemas de lodos ativados do tipo RSB se 

apresentam como uma alternativa viável para 

o tratamento de esgoto de forma descontínua, 

pois a operação cíclica proporciona o surgimen-

to de uma diversidade de ambientes, facilitando 

diferentes objetivos operacionais, como remo-

ção de carbono e remoção biológica de nutrien-

tes. Essa flexibilidade possibilita que os RSB se-

jam utilizados para o tratamento combinado de 

diferentes efluentes junto com esgoto sanitário 

(UYGUR & KARGI, 2004; KLIMIUK & KULIKOWSKA, 

2006; NECZAJ et al., 2008). Foi com base nos di-

ferentes relatos na literatura que este trabalho 

objetivou avaliar os efeitos da adição de lodo de 

tanque séptico, efluente de banheiro químico e 

lixiviado de aterro sanitário em um sistema de lo-

dos ativados do tipo RSB em escala real tratando 

esgoto sanitário.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Caracterização da estação de tratamento de 
esgotos

Este estudo foi realizado durante 12 meses na 

estação de tratamento de esgoto (ETE) Mato 

Grande em Canoas, RS, visando identificar o 

impacto do recebimentos de LAS, LTS e EBQ na 

performance do sistema de lodos ativados. A ETE 

foi projetada para o tratamento de 22.464 m³.d-1 

de esgoto sanitário; no entanto, no período es-

tudado, recebeu em média 5.702 m³d-1, cerca 

de 25,4% da sua capacidade. O reator biológico 

possui um volume útil de 23.104 m³ e operou 

no sistema reator sequencial em batelada (RSB), 

com uma concentração média SST no mixed li-

quor de 4000 (±500) mg.L-1 e tempo de retenção 

celular entre 20-25 dias. Os parâmetros de pro-

jeto da ETE são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros de projeto utilizados no dimensionamento da ETE Canoas, RS.

Parâmetros de Projeto

Vazão (m³.d-1)
Vazão média 22.464

Vazão máxima 41.558

Afluente Efluente

DBO5 20°C (mg O
2
.L-1)

Máxima total 310 31

Média solúvel - 6

Média total - 16

Sólidos Suspensos (mg.L-1)

Máximo total 330 33

Médio total - 16

Médio volátil 264 16

Médio fixo 66 Desprezível

Remoção DBO5 20°C (%) ≥ 90

Remoção DQO (%) ≥ 75

Remoção Sólidos Suspensos (%)
SST ≥ 80

SSV 70 – 85

Remoção Coliformes Termotolerantes (%) ≥ 99

Remoção NTK (%) 85 – 95

Remoção P total (%) 10 – 30

Neste período, a ETE recebeu para tratamento 

combinado com esgoto sanitário aproximadamen-

te 330 m³/dia de efluentes externos (EE) compostos 

por LAS, LTS e EBQ, os quais foram misturados ao 

esgoto sanitário após a etapa de gradeamento. A 

vazão total afluente diária foi de 55,5 L.s-1. O rea-

tor aeróbio possui um volume útil de 23.100 m³, no 

qual estão instalados 10 aeradores superficiais de 

eixo vertical com potência de 75 HP cada um.

O tempo de enchimento de cada batelada ocor-

reu de acordo com a vazão afluente, com fre-

quência de três vezes ao dia. Os dois primeiros 

aeradores, localizados próximos à entrada do re-

ator biológico, permaneceram desligados visan-

do à obtenção de uma zona anóxica nessa área. O 

tempo de aeração foi de 4 horas, seguido de uma 

etapa de repouso de 3 horas para sedimentação 

do lodo. Após esse tempo, 10% do volume do lí-

quido sobrenadante foi enviado para os decan-

tadores secundários e posteriormente descarta-

do para o meio ambiente. 

Após o descarte do sobrenadante, o reator bio-

lógico voltou a receber nova mistura de esgoto 

sanitário e efluentes externos. A concentração 

de OD na massa líquida foi mantida entre 0.5 e  

4.0 mg O2.L-1. O excesso de lodo ativado foi en-

viado para adensamento e posterior envio para 

aterro sanitário. A Fig. 1 apresenta um esquema 

dos processos na ETE e a identificação dos pon-

tos de coleta de amostra para o estudo.
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Figura 1 - Esquema de funcionamento da ETE Canoas, RS, e identificação dos pontos de coleta de amostra.

2.2 Amostragem e caracterização do afluente 
ao reator biológico

A caracterização físico-química do afluente ao 

reator biológico objetivou identificar a variação 

das cargas carbonáceas e nitrogenadas em fun-

ção da mistura dos efluentes externos em cada 

batelada de tratamento. Esse procedimento foi 

realizado mensalmente no período de um ano, 

em dias e turnos alternados. Para isso foi insta-

lado um amostrador automático (ISCO modelo 

6700) após o gradeamento, local onde são mis-

turados os efluentes externos ao esgoto sanitá-

rio. O amostrador foi programado para coletar 

um litro de amostra a cada 8 minutos, durante 

um ciclo de enchimento do reator biológico, to-

talizando 24 amostras. Os demais parâmetros 

analisados conforme dados apresentados na 

Tabela 3 foram coletados nos pontos (A) entra-

da do reator biológico; (B) lodo biológico anóxi-

co coletado na saída da zona anóxica; (B1) lodo 

biológico aeróbio, coletado na zona aeróbia; (B2) 

efluente do reator biológico e (C) efluente final 

coletado na saída dos decantadores secundários. 

Todas as amostras foram analisadas de acordo 

com APHA (2012). 

2.3 Análise qualitativa elementar da  
fração mineral

A análise qualitativa elementar da fração mineral 

utilizou um espectrômetro de fluorescência de 

raios-x por energia dispersiva (Shimadzu, mode-

lo EDX-720) e foi realizada em amostras compos-

tas representativas de 3 ciclos de enchimento de 

um dia da ETE, coletadas nos pontos “A” (entrada 

do tanque de aeração), “B” (lodo anóxico) e “C” 

(efluente final).

Para análise estatística, os valores de DQO dos 

EE foram agrupados de acordo com cada tipo de 

efluente. Foram calculadas as medidas de ten-

dência central e dispersão, média aritmética, 

mediana, desvio padrão e variância. Segundo In-

gunza et al. (2009), o uso da mediana como me-

dida de tendência central é indicado para esses 

tipos de efluente devido ao grande distancia-

mento entre os valores mínimos e máximos das 

concentrações observadas, neutralizando-se a 

distorção dos resultados devido a valores extre-

mos. Dessa forma, foi analisada a influência da 

carga orgânica dos EE na eficiência de remoção 

de DQO utilizando-se ANOVA, considerando 

que a variação das cargas orgânicas recebidas é 
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equivalente à variação de remoção de DQO, no 

mesmo período ao nível de significância de 5%.

Como não foram encontrados dados seguros na 

literatura referentes à caracterização de EBQ, 

considerou-se importante a realização de uma 

amostragem complementar. Para isso foram co-

letadas 4 amostras em diferentes momentos e 

de diferentes procedências para análise dos pa-

râmetros SST, DBO5
20, DQO, P

total
 e N-NH

4
+. Dados 

coletados anteriormente ao desenvolvimento 

dessa pesquisa não apresentaram variação sig-

nificativa na qualidade desse tipo de efluente. 

O comportamento do processo de lodos ativa-

dos foi avaliado diariamente mediante análise 

de vazão, IVL, OD, pH, relação A/M, Sólidos se-

dimentáveis totais e temperatura, durante cada 

batelada de tratamento.

2.4 Caracterização do efluente do  
reator biológico

Para caracterização do efluente do reator bioló-

gico foram coletadas amostras semanalmente de 

forma composta, retirando-se alíquotas de igual 

volume, em intervalos de uma hora durante 24h 

de operação. Os pontos monitorados foram a en-

trada do reator biológico (A), lodo anóxico cole-

tado na saída da zona anóxica (B), lodo aeróbio 

coletado na zona aeróbia (B1), efluente do reator 

biológico (B2) e efluente final coletado na saída 

do decantador secundário (C). Para o cálculo das 

cargas orgânicas afluentes, foram considera-

das a vazão afluente média prevista no projeto 

da ETE (260 L.S-1), DBO520 (310 mg.L-1) e SSLM  

(330 mg.L-1). A correção de pH do afluente foi re-

alizada com solução de adição de cal hidratada. 

2.5 Monitoramento do lodo biológico aeróbio

O monitoramento do lodo biológico foi realiza-

do considerando a variação na concentração de 

SSVT e nutrientes no lodo coletado na saída das 

câmaras anóxica e aeróbia. Também foram ana-

lisados os teores de metais visando a uma aná-

lise quantitativa elementar do lodo biológico, 

utilizando fluorescência de raios-X por energia 

dispersiva (Shimadzu, modelo edx-720).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período estudado, foram tratados 2.024.856,3 m3 

de efluentes, sendo 96,4 % de esgoto sanitário, 2,7 % 

de LAS, 0,8 % de LFS e 0,1 % de EBQ, conforme apre-

sentado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Volume e percentual correspondente de efluentes externos e esgoto sanitário  
tratados no período estudado na ETE Canoas, RS.

LAS EBQ LFS ES Total (m³/ano)

Vazão (m³/ano) 55.646,19 1.849,41 16.226,50 1.951.134,19 2.024.856,30

% 2,7 0,1 0,8 96,4 100,0

Os efluentes externos corresponderam a 4,6% 

do volume total anual tratado. Entretanto, re-

presentaram uma contribuição entre 16,4% e 

75,5% da carga de DQO total afluente ao siste-

ma de lodos ativados. Verificou-se que o LAS e o 

LFS foram responsáveis pela maior contribuição 

na carga de DQO total afluente, sendo de 27,8% 

(± 15,6) e 19,5% (± 15,4), respectivamente. Esses 

dados estão detalhados na Tabela 5.

Para o cálculo da contribuição da carga orgânica 

dos EE foi utilizada a mediana da concentração 

de DQO de cada tipo de efluente como medida 

de tendência central, devido ao grande distan-
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ciamento entre os valores mínimos e máximos 

observados para DQO, neutralizando-se dessa 

forma a distorção dos resultados. Na Tabela 3 

são apresentados os valores médios e o desvio 

padrão da caracterização do afluente a ETE, con-

templando a adição dos efluentes externos.

Tabela 3. Características do afluente a ETE, considerando a entrada dos efluentes externos.

Parâmetro Média (DP)

DBO (mg.L-1) 120,1(77,0)

DQO (mg.L-1) 343,0 (213,4)

pH 8,1 (0,6)

T ºC 22,7 (3,3)

SST ( mg.L-1) 188,0 (142,0)

ST (mL.L-1) 2,4 (0,9)

P
total

 (mg.L-1) 4,5 (1,7)

NO
2
 + NO

3
(mg.L-1) 0,1 (0,2)

N-NH
4

+ (mg.L-1) 61,6 (68,0)

Sulfeto (mg.L-1) 5,6 (3,7)

Alcalinidade (mg CaCO
3
.L-1) 311,0 (410,0)

Nota: (DP) desvio padrão

Os efluentes externos contribuíram com 52,3% 

(±19,5) da carga orgânica média afluente à ETE 

no período estudado. Esse resultado ocorreu em 

função do tipo e do volume de EE adicionado ao 

esgoto sanitário durante o tratamento, pois a 

contribuição em termos de carga de DQO do LAS 

e do LTS em alguns meses superou a contribuição 

referente ao ES, como pode ser observado nos 

valores apresentados na Tabela 4 e demonstrado 

na Fig. 2.

 
Figura 2 - Contribuição de cada efluente externo na carga orgânica total de DQO afluente ao reator aeróbio.

No caso deste estudo, cabe uma discussão: ava-

liar a performance do sistema e atribuir um en-

tendimento dos fenômenos que acontecem no 

processo, somente pela contribuição das cargas 

orgânicas afluentes, sem levar em conta a com-

plexidade da matéria orgânica presente nos EE, 

levará a um entendimento parcial sobre as flu-

tuações na eficiência de remoção da matéria or-

gânica e nutrientes, principalmente neste caso. 

Percebe-se que o montante da carga orgânica 

afluente foi principalmente devido à entrada dos 

EE. De certa forma, o esgoto sanitário serviu de 

elemento de diluição para os EE.
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3.1 Remoção de sólidos suspensos totais (SST)

Observou-se uma grande variação na concen-

tração SST afluente no período estudado, apre-

sentando valores entre 28 e 728 mg.L
-1

. Essa 

variação é atribuída à contribuição dos EE que 

foram adicionados em diferentes momentos 

diariamente ao esgoto sanitário afluente.  En-

tretanto, as concentrações efluentes mantive-

ram-se abaixo de 30 mg.L
-1

, representando uma 

remoção entre 70% e 90% de SST. A análise dos 

teores de sólidos voláteis totais (SVT) e sólidos 

totais (ST) demostraram que a relação média 

SVT/ST é de 0,48 (± 0,01), sugerindo a ocorrência 

de adsorção de matéria mineral ao lodo biológi-

co tanto na zona anóxica como aeróbia. Jekins et 

al. (2004) afirmam que o recebimento frequen-

te de cargas orgânicas extremas pode contribuir 

para a deterioração da qualidade de sedimenta-

ção dos lodos ativados, limitando a diversidade 

de bactérias presentes e tornando o lodo menos 

resistente às mudanças ambientais, podendo re-

sultar na dispersão do lodo, defloculação, e con-

sequente turbidez nos efluentes. 

Tabela 4 - Contribuição média mensal dos diferentes afluentes na carga orgânica e vazão afluente a ETE Canoas, RS.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CO
total

 (kgDQO.m-3)(a) 39.570 26.583 49.282 42.808 48.598 58.870 103.049 48.094 62.031 105.796 68.962 89.716

CO EE (%)(b) 69,8 75,5 52,3 56,5 43,8 34,8 25,7 72,6 57,4 48,2 74,2 16,4

ES

kg DQO.m-3 11.950 6.512 23.507 18.621 27,3 38.38 76.565 13.177 26.425 54.802 17.792 75.002

CO % (DQO) 30,2 24,5 47,7 43,5 56,2 65,2 74,3 27,4 42,6 51,8 25,8 83,6

Vazão (m3)(c) 95,1 94,9 93,9 97,0 96,5 96,6 95,3 97,1 96,8 97,4 96,7 96,7

LAS

kg DQO.m-3 19.508 15.232 20.008 10.873 11.809 8.831 11.026 14.380 8.312 32.374 21.102 5.742

CO % (DQO) 49,3 57,3 40,6 25,4 24,3 15,0 10,7 29,9 13,4 30,6 30,6 6,4

Vazão (m3)(c) 3,9 3,8 4,8 2,2 2,8 2,5 3,3 2,4 2,3 1,9 2,6 2,2

LTS

kg DQO.m-3 1.108 1.808 1.183 10.745 7.824 8.477 13.190 19.959 27.294 18.091 29.585 7.626

CO % (DQO) 2,8 6,8 2,4 25,1 16,1 14,4 12,8 41,5 44,0 17,1 42,9 8,50

Vazão (m3)(c) 0,8 1,1 1,1 0,7 0,6 0,8 1,3 0,5 0,9 0,6 0,6 1,0

EBQ

kg DQO.m-3 7.004 3.030 4.583 2.568 1.652 3.179 2.267 577 0 529 483 1.346

CO % (DQO) 17,7 11,4 9,3 6,0 3,4 5,4 2,2 1,2 0,0 0,5 0,7 1,5

Vazão (m3)(c) 0,20 0,16 0,24 0,11 0,11 0,08 0,10 0,02 0,00 0,06 0,06 0,08

Nota: (a) representa a carga orgânica total recebida para tratamento (ES + LAS + LFS + EBQ); (b) representa a carga orgânica percentual média somente dos aflu-
entes externos (EE), (LAS + LFS + EBQ) sobre a carga orgânica total média afluente a ETE; (c) vazão afluente média mensal.

3.2 Análise quantitativa elementar do lodo 
biológico e efluente final

A análise quantitativa elementar por fluorescên-

cia de raios-X foi realizada em amostras compos-

tas representativas de 3 ciclos de enchimento 

de um dia da ETE, coletadas nos pontos A (en-

trada do tanque de aeração), B (lodo anóxico) e 

C (efluente final). Verificou-se a presença de en-

xofre, como elemento majoritário (35%), e em 

menores percentuais cálcio (21%), ferro (17%), 

cobre (16%) e potássio (10%). No ponto B (lodo 

anóxico), o ferro foi o elemento majoritário, re-

presentando 56%, seguido de cálcio (16%), silí-

cio (10%), enxofre (8%), zinco (4%), cobre (3%), 

além de traços de manganês (1,5%) e potássio 

(1,2%). No ponto C (efluente final), foi detectado 

enxofre como elemento majoritário (84%), se-

guido do cobre em menor percentual (16%).

Os metais não são característicos de esgotos sa-

nitários, mas sua presença pode estar associada 

ao arraste das tubulações devido ao processo de 

corrosão ou decorrente da entrada de efluentes 

externos, como observado neste estudo. A au-

sência no efluente final da detecção dos metais 

caracterizados no afluente sugere que estes es-
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tão sendo adsorvidos ao lodo biológico. Neste 

caso, preocupa a possibilidade de um aumento 

cumulativo do teor de sólidos fixos no lodo bioló-

gico, o que poderá provocar queda de eficiência 

na remoção de matéria orgânica e nutrientes no 

sistema, além de modificar as características de 

sedimentabilidade do lodo aeróbio.

3.3 Remoção de matéria orgânica

Foi observada uma grande variação na carga 

de DQO afluente à ETE. A carga máxima diária 

afluente estabelecida em projeto é de 13.928 kg 

DQO/dia, e a carga de segurança é estimada em 

50% desse valor. Verificou-se que em vários mo-

mentos houve a entrada de cargas extremas de 

DQO, próximas ou superiores ao limite de segu-

rança. Embora a ETE esteja recebendo cerca de 

20% da vazão de projeto, a ocorrência de cargas 

de choque orgânica impede a operação segura 

e com eficiência no atendimentos dos padrões 

de emissão. Na figura 3 pode-se observar que 

em diversos momentos a concentração de DQO 

afluente apresenta valores elevados quando 

comparada com o valor médio de 400 mg.L-1 pre-

visto no projeto da ETE.

 
Figura 3 - Concentração de DQO afluente e efluente observados no RSB no período estudado.  

Cada ponto representa o resultado de uma amostra semanal coletada de forma composta.

Estudos realizados por Kennedy & Lentz (2000), 

analisando o comportamento de RSB frente 

a elevadas cargas orgânicas, verificaram que 

períodos longos de enchimento resultaram em 

menor estresse da microbiota ativa, aumen-

tando a remoção de DQO, enquanto Klimiuk & 

Kulikowska (2006), estudando o tratamento 

de ES e LAS, e verificaram que períodos curtos 

de enchimento favoreceram o surgimento de 

gradientes de concentração durante os ciclos, 

causando desequilíbrio na microbiota do RSB. 

Santos (2005) também relata que choques de 

carga orgânica no início do ciclo operacional 

em RSB podem favorecer a competição entre 

os microrganismos heterotróficos, levando à 

maximização do crescimento destes em detri-

mento do armazenamento de energia, e à con-

sequente formação de flocos frágeis de difícil 
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sedimentação. Essas informações corroboram 

os efeitos observados na operação do RSB estu-

dado. Verificou-se uma ampla faixa de variação 

na eficiência de remoção apresentada pelo sis-

tema ao longo do período estudado, conforme 

se observa na Tabela 5, sendo estas atribuídas 

às flutuações de carga orgânica e de nutrientes 

na mistura afluente.

Tabela 5 - Remoção média de SST, DQO, DBO5, Ptotal e N-NH4+ na ETE Canoas.

Parâmetro Remoção (%) Média % (DP)

DQO 52,3 – 96,0 81,7 (22,3)

DBO
5

35,7 – 98,8 90,8 (34,3)

SST 14,3 – 96,7 79,8 (43,5)

P
total

22,2 – 88,3 69,5 (34,1)

N-NH
4

+ 11,8 – 99,8 85,5 (47,2)

A adição dos EE de forma pontual ao RSB pode ser 

considerado o principal fator a justificar as varia-

ções na eficiência de remoção de matéria orgâni-

ca, sólidos e nutrientes. A remoção de DBO e DQO 

apresentou um perfil de remoção semelhantes, 

conforme pode ser observado na Figura 4.

 
Figura 4 - Concentração de DBO afluente e efluente observados no RSB no período estudado.  

Cada ponto representa o resultado de uma amostra semanal coletada de forma composta.

A carga afluente diária de DBO não ultrapas-

sou o limite de segurança de operação da ETE 

(3.482 kg DBO.d-1). Entretanto, a carga de DQO 

em determinados momentos ultrapassou o limi-

te de 6.964 kg DQO.d-1, considerado seguro para 

operação da ETE. A relação DBO/DQO para os EE 

não foi possível de ser estabelecida em função 

da ausência de rotina de ensaios para este fim no 

monitoramento do sistema. No entanto, sabe-se 

que o LAS, maior contribuinte em temos volumé-

tricos, é originário de aterros sanitários em fase 

final de operação, e neste caso se justifica a ele-

vada diferença entre as concentrações de DQO e 

DBO afluentes quando tratados conjuntamente 
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com o ES. Somem-se também as contribuições 

da entrada de LFS e EBQ. Os resultados obser-

vados indicam que há necessidade de mais es-

tudos sobre alterações operacionais na ETE que 

possam ser feitas na ETE, principalmente sobre o 

tempo de contato lodo ativado/mistura afluente 

buscando uma melhor adaptação frente à pre-

sença dos EE. Essa observação vai ao encontro de 

estudos já realizados por Kennedy & Lentz (2000) 

e Neczaj et al. (2008).

As variações observadas na remoção de DQO 

possivelmente também estão relacionadas 

com as variações observadas na relação A/M, a 

qual variou entre 0,01 d-1 e 0,82 d-1, com média  

0,07 d-1 no período estudado, uma vez que essa é 

uma variável importante no controle do proces-

so e está sujeita a variações quando as frações 

não biodegradável solúvel e particulada variam 

no afluente. A entrada dos EE certamente con-

tribuiu para as variações observadas na rela-

ção A/M, afastando-a da faixa entre 0,05 d-1 e  

0,10 d-1, considerada ótima para RSB, segundo 

Metcaf & Eddy (2016). 

3.4 Remoção de Nutrientes

3.4.1 Remoção de nitrogênio amoniacal

A carga média mensal de N-NH4+ ultrapassou o 

limite de segurança de 50% (337 kg N-NH
4

+.d-1) 

previsto em projeto para operação segura da 

ETE. A média de remoção foi de 85,4% (±18,1) e 

apresentou uma variação entre 11,7% e 99,8%, 

evidenciando o efeito das cargas de choque 

afluentes na performance do RSB. As concen-

trações afluentes apresentaram um interva-

lo entre 14,0 e 279,0 mg N-NH4
+.d-1 e as con-

centrações efluentes oscilaram entre 0,2 e 1 

7,0 mgN-NH
4

+.d-1, conforme apresentado na Fig. 

5. Os grandes intervalos de concentração de-

monstram a ocorrência de cargas de choque de 

nitrogênio amoniacal, cujo efeito sobre a bio-

massa exige fez-se refletir na remoção de maté-

ria orgânica e nutrientes.

 
Figura 5 - Comportamento do RSB em relação à remoção de N-NH

4
+.  

Cada ponto representa o resultado de uma amostra semanal coletada de forma composta.
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Segundo Sant’Anna Jr (2010), não há consenso a 

respeito da concentração de amônia livre capaz 

de causar a inibição dos organismos envolvidos na 

nitratação. Neczaj et al. (2008), estudando o trata-

mento combinado de ES e LAS, verificaram que a 

concentração efluente de NTK foi duas vezes supe-

rior ao observado em um RSB tratando apenas es-

goto sanitário. Esse comportamento foi atribuído 

às elevadas concentrações de N-NH4+ presentes 

no LAS; este efeito pode ainda ser maior devido à 

pobre biodegradabilidade da matéria orgânica no 

LAS. As elevadas cargas nitrogenadas observadas 

neste estudo foram responsáveis pela degradação 

da qualidade do efluente final da ETE, conforme 

observa-se na Fig. 4. Esses efeitos também se re-

fletiram no aumento das medidas de IVL, o qual 

passou de 46 para 287 mL.g-1, e na relação A/M,  

que passou de 0,42 para 0,82 d-1, refletindo-se em 

dificuldade na sedimentação do lodo biológico em 

função do surgimento de microrganismos filamen-

tosos, prejudicando a qualidade do efluente final.

Vários fatores contribuiram para o comporta-

mento observado no RSB, entre os quais po-

demos citar: a proporção de EE/ES, a presença 

de oxigênio dissolvido (OD) na região anóxica 

do reator biológico, a qual oscilou entre 0,1 e  

4,4 mg O2
.L-1 prejudicando a desnitrificação, di-

ficuldade de manter uma concentração de OD 

adequada (1,5 a 2,0 mg O
2
.L-1) na reagião aeró-

bia em função da entrada dos dos EE, TRH, tempo 

de retenção de sólidos e concentração de DQO no 

tanque. A medida do OD no ponto “C” (efluente fi-

nal) apresentou variação entre 3,8 e 5,2 mg O2
.L-1. 

3.4.2 Remoção de Fósforo

A concentração de Ptotal afluente manteve-se den-

tro da faixa esperada para ES, apesar da entrada dos 

EE, representando entre 1% e 2% da fração de SST 

do mixed liquor para o lodo anóxico e aeróbio. Con-

forme Henrique et al. (2010), a concentração de SST 

no mixed liquor é uma medida bruta para avaliar a 

concentração de bactérias envolvidas no processo, 

uma vez que um aumento na concentração de SST 

teoricamente levará a um aumento na mesma pro-

porção nas eficiências remoção de DQO e nutrien-

tes. A remoção média de Ptotal foi de 68,8% (±10), 

conforme ilustra a Fig. 6. O padrão de emissão da 

ETE (1 mg.L-1) para a operação da ETE em escala 

plena, ou seja recebendo 100% da vazão de projeto, 

não foi atingido em 61,5% das amostras coletadas 

no período estudado. Como a ETE estava operando 

com cerca de 25% da vazão de projeto, isso possibili-

tou que o padrão de emissão de Ptotal fosse elevado 

para 2 mg.L-1, e neste caso, em apenas um evento foi 

observado valor efluente superior.  

 
Figura 6 - Comportamento do RSB em relação à remoção de Ptotal.  

Cada ponto representa o resultado de uma amostra semanal coletada de forma composta.
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A instabilidade observada na remoção de Ptotal 

sugere que a zona anóxica não está tendo o resul-

tado esperado em função da necessidade de alte-

rações frequentes na operação devido à entrada de 

águas pluviais na rede e recebimento de EE. Nessas 

situações, a zona anóxica precisou ser suprimida, 

induzindo alterações na tipologia e metabolismo 

da microbiota ativa,  resultando em decréscimo na 

eficiência de remoção. Estudos de Akin e Ugurlu 

(2004) e Zou et al. (2006) mostram que nessas con-

dições promove-se uma competição pelos subs-

tratos entre as bactérias desnitrificantes e os or-

ganismos acumuladores de fósforo, levando a um 

decréscimo nas taxas de desnitrificação, tendo a 

maior remoção de DQO ocorrendo na zona anóxica. 

Observaram ainda a necessidade de aumento do 

tempo de sedimentação durante o ciclo da batela-

da para permitir um aumento da remoção de P
total

l, 

possivelmente em consequência de metabolismo 

endogênico, resultando em remoções de 80% de 

P
total

, 98% N-NH
4

+ e 97% de DQO.  No caso desse 

estudo, a concentração de nitrato na zona anóxica 

oscilou entre 5,9 e 23,0 mg NO
3
.L-1, apresentando 

uma média de 13,0 mg NO
3
.L-1. Nessas condições, o 

nitrato presente na fase anóxica pode estar favore-

cendo a absorção de fósforo, o que é uma hipótese 

para a eficiência observada neste estudo.

4 CONCLUSÕES
A entrada dos EE provocou cargas de choque de 

matéria orgânica, nutrientes e sólidos que in-

fluenciaram fortemente as condições operacio-

nais e a eficiência de remoção do RSB. O IVL e a 

relação A/M sofreram um aumento de 46 para  

287 mL.g-1 e de 0,42 d-1 para 0,82 d-1, respectiva-

mente. Essas alterações dificultaram a manuten-

ção de características adequadas de sedimenta-

bilidade do lodo aeróbio, no qual observou-se a 

presença de microrganismos filamentosos, preju-

dicando a qualidade do efluente final. A entrada 

pontual dos EE contribui significativamente para 

o decréscimo na qualidade do efluente com rela-

ção à remoção de SST, DQO e DBO. Nas condições 

de operação observadas, a remoção de N e P foi 

comprometida, principalmente em decorrência 

dos altos teores de nitrogênio amoniacal. 

A entrada dos EE provocou decréscimo na remo-

ção de e N-NH4+ e Ptotal com eficiências negati-

vas em determinados momentos. Concentrações 

afluentes de até 17 mg.L-1 de Ptotal, com média 

no período de 2,8 mg.L-1, e de até 63 mg.L-1, com 

média de 13,5 mg.L-1 para N-NH
4

+, foram obser-

vadas no período estudado.

A avaliação global do processo permite concluir 

que há necessidade de adoção de um sistema de 

armazenamento individual para recebimento dos 

efluentes externos, possibilitando a mistura com ES 

de forma gradual ao longo do período de operação 

da ETE, minimizando efeitos de cargas de choque 

orgânica, de nutrientes e de sólidos no reator bio-

lógico. Esse procedimento certamente contribuirá 

para aumentar a eficiência de tratamento, permi-

tindo um maior controle operacional do processo.
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